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SAMOLOTEM
4-5    Argentyńskie tango
6-7    Za wielkim murem
8       Malta grzechu warta
9       Pod słońcem Toskanii   
10     Sardynia ze szczyptą Korsyki
11     Bolońskie pyszności
12     Buda i Peszt

AUTOKAREM I ROWEREM
13      Romantycznie…na dwóch kółkach

AUTOKAREM
14     Termy, gulasz i Budapeszt
15     Wyprawa nad Adriatyk
16     Szlakiem wina i szampana
17     Kraje Nadbałtyckie
18     Kresowa układanka
18     Podróż pełna dziurek
19     Czechy znane i nieznane
19     Zrozumieć Czecha
20     Wiedeń i okolice
20     Austriacka kraina cudów
21     Ach…jak pięknie 
21     Turyngia – zielone serce Niemiec
22     Reńskie i mozelskie 
23     Gdzie nowe spotyka stare
24     Bawaria i zamki Ludwika II
24     Schwarzwald i Jezioro Bodeńskie
25     Z Krakowa do Lwowa
26     Cud, żubr i Podlasie 
27     Magiczny Dolny Śląsk 
27     Wrocław na weekend 
28     Roztocze i Lubelszczyzna
28     Bursztyny i pierniki

WYCIECZKI DWUDNIOWE
29     Hamburg –Brema 
29     Uroki miast Starej Hanzy 
30     7 jezior i morze 
30     Ogrody i samochody
31     Lipska wolność
31     W krainie czarownic
32     Drezno  
32     Miśnia i Saksonia Szwajcarska
33     Łużyce i Park Mużakowski

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
33     Kołobrzeg i Ogrody Hortulus
34     Berl in  
34     Berl in inaczej 
35     Poczdam  
35     Spreewald 
36     Rugia- na biało i zielono 
36     Stralsund 
37     Pojezierze Meklemburskie
37     Pojezierze Meklemburskie na bis
38     Szlakiem Książąt Pomorskich
38     Barnimer Land 
39     Zalew Szczeciński i  Puszcza Wkrzańska
39     Pojezierze Myśliborskie i Cedyński…          

SZKOŁY JĘZYKOWE
40     Język angielski 
40     Język angielski Juniors 
41     Język niemiecki
41     Język hiszpański 
42     Język angielski/francuski/włoski

Argentyna
Chiny
Malta
Włochy  
Włochy
Włochy
Węgry

Niemcy 

Węgry
Chorwacja
Francja
Litwa-Łotwa-Estonia
Litwa
Holandia
Czechy
Czechy
Austria
Austria
Austria, Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska, Ukraina
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy, Polska

Polska
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Niemcy
Polska
Polska 

Wielka Brytania
Wielka Brytania
Niemcy
Hiszpania

nowość
nowość, zwiedzanie + wypoczynek
  
nowość, zwiedzanie + wypoczynek
nowość CITY
nowość CITY

nowość, aktywnie 

zwiedzanie + wypoczynek
zwiedzanie + wypoczynek

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość
nowość
 

 

BIURO TURYSTYKI „PELIKAN” B. Łubińska
ul. Obrońców Stalingradu 2/U3
70-406 Szczecin

tel.: +48 914 881 422
tel.: +48 914 881 686
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DZIEŃ I Zbiórka na lotnisku w Berlinie. Wylot do Argentyny z prze-
siadką w jednym z europejskich portów lotniczych.

DZIEŃ II Przylot do Buenos Aires. Transfer do hotelu. Buenos 
Aires jest stolicą i największym miastem w Argentynie, drugim co 
do wielkości obszarem metropolitalnym w Ameryce Południowej. 
To najbardziej europejskie miasto w Ameryce Południowej, gdzie 
włosko-hiszpański sznyt jest widoczny na każdym kroku, urzeka od 
pierwszego spojrzenia. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Buenos Aires. Zo-
baczymy:  operę Teatro Colón, ulicę  9 de Julio Avenue (najszersza 
ulica na świecie) z symbolicznym obeliskiem i Plaza de Mayo. Bu-
enos Aires to oczywiście tango, a dzielnica San Telmo to centrum 
tego tanecznego wszechświata, pełno tu małych knajpek i kameral-
nych zaułków, a tango tańczy się wszędzie. Następnie odwiedzimy 
dzielnicę La Boca z uliczką Caminito pełną domków z kolorowymi 
fasadami. Zobaczymy także nowoczesną i elegancką dzielnicę Pu-
erto Madero i cmentarz Recoleta, gdzie pochowana jest Evita Pe-
ron. Wieczorem fakultatywnie proponujemy wyjście na pokaz tanga 
(ok. 90 USD). Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na typowe argentyńskie ranczo, tutaj 
nazywane „estancia”. Zapoznamy się z kulturą i stylem życia współ-
czesnych gauchos czyli kowbojów, będących symbolem argentyń-
skiego charakteru narodowego. Wizyta umożliwia przyjrzenie się 
z bliska zwyczajom gaucho, pracujących na rozległych równinach 
zwanych tu pampas. Lunch w formie barbecue - Argentyna słynie 
bowiem ze wspaniałych potraw z grilla, z najwyższej jakości wołowi-
ny, która jest prawdziwą argentyńską dumą. Po posiłku rozpocznie 
się Fiesta Gaucha - show oparte na folklorze gauchos, z muzyką na 
żywo, pokazami tańca regionalnego oraz tanga. Gauchos zapre-
zentują również swoje doskonałe umiejętności jeździeckie. Będzie 
też okazja do przejażdżki na koniu lub typowym wozem. Powrót do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Przelot do Ushuaia. Miasto otoczone 
pasmami górskimi, przy granicy z Chile, nad kanałem Beagle, jest 
uznawane za najdalej wysunięte na południe miasto świata. Za-
chwyca swym krajobrazem, architekturą i klimatem. Ushuaia – mały 
raj na krańcu świata. Spacer po miasteczku. Możliwość zwiedzenia 
dawnego więzienia, które dało początek miastu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Śniadanie w  hotelu. Wycieczka do Parku Narodowego 
Ziemi Ognistej Tierra del Fuego, który zawdzięcza swą nazwę Fer-
dynandowi Magellanowi. Będziemy podziwiać niezwykły krajobraz 
obramowany przez góry, jeziora i rzeki z panoramicznym widokiem 
na Kanał Beagle. Na „ostatniej na świecie” stacji kolejowej wsiądzie-
my w słynny Tren del Fin del Mundo (Pociąg Końca Świata), który 
od ponad 100 lat kursuje w głąb Ziemi Ognistej. Podczas wyprawy 
odwiedzimy Ensenada, Jezioro Roca - zmieniające kolory w zależ-
ności od pogody i zatokę Lapataia, z której rozpościera się widok 
na Zieloną Lagunę. Będziemy też bardzo blisko granicy chillijskiej. 
Powrót do Ushuaia i rejs katamaranem wzdłuż Kanału Beagle. Nie-
zapomniane widoki towarzyszyć nam będą przez całą drogę, a na-
szym celem będzie dopłynięcie do Wyspy Ptaków, zamieszkanej 

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Ushuaia

Perito Moreno

CalafateLos Glecieres

ARGENTYNA

BRAZYLIA
URUGWAJ

CHILE
Wodospady Iguazu 

Argentyńskie tango



W a k a c j e  2 0 1 8 5

Cena: 7 650 PLN 
            + 2 700 USD

TERMINY:
26.01 – 10.02.2019

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Buenos Aires – Berlin
    (przesiadka na terenie Europy)
• wewnętrzne przeloty samolotem:  
   Buenos Aires– Ushuaia – Calafate
   – Iguazu – Buenos Aires
• transfery busem na trasie wycieczki 
   i rejsy statkami
• 12 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 12 śniadań 
• Fiesta Gaucha – barbecue
• ubezpieczenie uczestników: 
   NW (15 000 PLN), KL (50 000 EUR), 
   bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych 
   przewodników

UWAGA!
• Bilety wstępu  uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 140 USD, 
   zwyczajowe napiwki ok. 60 USD
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 220 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

INFORMACJE DODATKOWE:
• Zapisy na wycieczkę do 01.10.2018
• Obywateli polskich udających się 
   do Argentyny na okres do 90 dni 
   nie obowiązują wizy
• Przy przekraczaniu granicy wymagany 
   jest 6-miesięczny okres ważności 
   paszportu, licząc od planowanej 
   daty wyjazdu z Argentyny
• Zalecane szczepienia: tężec, WZW 
   typ A i B, nie ma obowiązkowych 
   szczepień

m.in. przez kormorany, albatrosy, dzikie kaczki, mewy itp. oraz wy-
spy Martillo, gdzie znajduje się główna atrakcja wycieczki – kolonia 
pingwinów Magellana. Z wód kanału obejrzymy też Puerto Wiliams, 
Ushuaia, latarnię morską i resztki statku Monte Sarmiento. Powrót 
do Ushuaia. Nocleg.

DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Wycieczka po Ziemi Ognistej, wyjazd 
poza miasto, 8 godzin spędzonych wśród bogactwa naturalnego 
i pięknych pejzaży. Przejazd nad jeziora: Escondido i Fagnano, mini 
trekking (zaczynając od punktu widokowego na jeziora) po zielo-
nych wzgórzach Ziemi Ognistej. Lunch w karczmie,  gdzie na palach 
na widoku przygotowują pieczone barany, w  środku jest folkowa 
muzyka i dania typowo argentyńskie. Możliwość przejechania się 
psim zaprzęgiem. Powrót do Ushuaia. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VIII Śniadanie w  hotelu. Przelot samolotem do Calafate. 
Nocleg w hotelu

DZIEŃ IX Po śniadaniu wycieczka na lodowiec Perito Moreno, który 
jest główną atrakcją Parku Narodowego Los Glaciares (Park Lodow-
ców), wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma 
on długość 30 km, a jego czoło jest szerokie na 5 km. Ściany lodu 
w zależności od miejsca i pory roku osiągają wysokość od 30 do 60 
m. Lodowiec ten przemieszcza się w tempie ok. 2 m na dobę, co 
tworzy niezapomniany spektakl przyrodniczy: olbrzymie bryły lodu 
odrywają się od reszty lodowca i z ogromnym hukiem wpadają do 
wody. Na licznych tarasach widokowych można podziwiać pękanie 
i odrywanie się lodowych ścian. Trekking po lodowcu z przewodni-
kiem (płatny dodatkowo 80 USD). Powrót do hotelu, nocleg.
 
DZIEŃ X Śniadanie w hotelu. Wycieczka do Parku Narodowego Los 
Glecieres, najciekawszego geograficznie regionu Argentyny. Rejs 
po jeziorze Argentino aż do lodowców Uppsala oraz Onelli. Wyru-
szymy z portu Punto Bandera, mijając po drodze mniejsze lodowce 
i dotrzemy aż do lodowca Uppsala zajmującego powierzchnię ok. 
590 km². Będziemy podpływać pod czoła lodowców i  prześlizgi-

wać się pomiędzy pływającymi górami lodowymi o najróżniejszych, 
fantazyjnych kształtach i w całej gamie odcieni błękitu. Powrót do 
hotelu, nocleg.

DZIEŃ XI Śniadanie w hotelu. Wylot do Puerto Iguazu, gdzie znaj-
dują się słynne wodospady Iguazu na granicy Brazylii i Argentyny. 
To jeden z siedmiu nowych cudów natury, który swoją wielkością 
oraz potęgą przebija słynny wodospad Niagara. Iguazu w  języku 
Indian oznacza po prostu „wielką wodę”. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ XII  Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie wodospadów, 
które są częścią Parku Narodowego Iguazu, utworzonego w 1939 
r. w brazylijskim stanie Parana . Argentyna założyła Park Narodowy 
Iguazu w 1934 r. w prowincji Misiones. Obydwa parki zostały wpisa-
ne na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaczniemy od zwie-
dzania wodospadów po stronie brazylijskiej. Czas na podziwianie 
wspaniałej przyrody i sesje fotograficzne. Dla chętnych możliwość 
lotu helikopterem. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ XIII Śniadanie w hotelu. Dalszy ciąg zwiedzania wodospa-
dów po stronie argentyńskiej. Spacer po szlaku, w trakcie którego 
będziemy podziwiać wspaniałe kaskady wody, spływające z  róż-
nych wysokości, jednakże głównym celem naszej wyprawy będzie 
spotkanie z największym wodospadem  zwanym Garganta del Dia-
blo - Diabelską Gardzielą, mającym ponad 70 m wysokości. Huk 
spadających z bazaltowej półki mas wody i wszechobecna mgiełka, 
dzięki której rysuje się kolorowa tęcza, jest niezapomnianym prze-
życiem  Będziemy mieli możliwość  podejścia blisko do wodospa-
dów – jest tu wiele drewnianych i metalowych kładek i wytyczonych 
ścieżek, skąd można podziwiać wodospady z bliska. Moc wrażeń 
gwarantowana. Przelot do Buenos Aires. Nocleg.

DZIEŃ XIV Śniadanie w hotelu. Wyjazd na lotnisko. Wylot do Berli-
na z przesiadką w jednym z europejskim portów lotniczych. 

DZIEŃ XV Przylot do Berlina.
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DZIEŃ I  Wylot samolotu z Berlina. Przelot do Pekinu z przesiadką.  

DZIEŃ II Przylot do Pekinu. Przejazd autokarem na plac Bramy 
Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen), jeden z  największych pu-
blicznych placów na świecie, na którym znajduje się również Mau-
zoleum Mao Zedonga i Pomnik Bohaterów Ludowych. Zwiedzanie 
Świątyni Nieba, najpiękniejszej pekińskiej świątyni, którą dwa razy 
w roku odwiedzał cesarz, aby pokłonić się Niebu. Nocleg w Peki-
nie. 
 
DZIEŃ III Przejazd obok obiektów olimpijskich z 2008 roku. Zoba-
czymy (z zewnątrz) imponującą Kostkę Wodną i majestatyczne Pta-
sie Gniazdo. W programie wizyta na Wielkim Murze , który jest nie-
kwestionowaną największą atrakcją Chin i co roku przyciąga miliony 
zwiedzających. Kontynuacja podróży po Dolinie Mingów i  zwie-
dzanie jednego z grobowców cesarzy dynastii Ming, spacer Aleją 
Duchów, zwaną też Drogą Kamiennych Postaci. Wizyta w  fabryce 
cloisonne, w  której będzie można poznać tajemnicę wytwarzania 
najpiękniejszej z chińskich ceramik. Spektakl opery pekińskiej, jed-
nej z najpopularniejszych sztuk Chin północnych, połączenia sztuki 
mimicznej, śpiewu, tańca i akrobacji. Nocleg w Pekinie.
      
DZIEŃ IV Zwiedzanie Pałacu Letniego – jednego z  największych 
cesarskich zespołów pałacowo-ogrodowych w  Chinach. Podczas 
spaceru po terenie pałacu zobaczymy Pawilon Życzliwości i  Dłu-
gowieczności, Pawilon Nefrytowych Fal, przejdziemy Długą Gale-
rią, która kryje prawie 14000 unikalnych malowideł, do podnóża 
Wzgórza Długowieczności, skąd roztacza się piękny widok na Je-
zioro Kunming, Most Siedemnastu Łuków i  nieodległe Pachnące 
Wzgórza. Wizyta w centrum hodowli pereł, gdzie poznamy sposób 
hodowli i różnorodność tych klejnotów. Zwiedzanie Pałacu Cesar-

skiego , znanego jako Zakazane Miasto. Podczas zwiedzania przej-
dziemy przez oficjalną, ceremonialną część pałacu m.in. Pawilon 
Najwyższej Harmonii, ale również mniej oficjalną, aby zobaczyć jak 
mieszkały cesarzowe i cesarski dwór. Spacer po Wzgórzu Węglo-
wym, skąd rozpościera się widok na Zakazane Miasto i centrum Pe-
kinu. Wyjazd nocnym pociągiem do Zhengzhou (miejsca sypialne).
 
DZIEŃ V Przyjazd do Zhengzhou w godzinach rannych. Po śniada-
niu przejazd do klasztoru Szaolin – miejsca narodzin kung fu oraz 
buddyzmu medytacyjnego chan (zen). Zwiedzanie kompleksu 
klasztornego oraz Lasu Stup – największego w Chinach buddyjskie-
go cmentarza. Fakultatywnie pokaz kung fu w wykonaniu uczniów 
jednej ze szkół. Kolacja w regionalnej restauracji, makarony i piero-
gi typowe dla tego regionu. Nocleg w Luoyang.  
 
DZIEŃ VI Zwiedzanie grot Longmen, gdzie między V a  XIII w. 
w ponad 2 tys. jaskiń i nisz wykuto tysiące posągów Buddy: od naj-
większej groty z okazałym posągiem Buddy Wajroczany aż po nie-
wielką Grotę Medycyny. Przejazd szybkim pociągiem do Xi’an (ok. 
2 godz.), miasta o historii ponad 2200 lat. Nocleg w Xi’an.  
 
 DZIEŃ VII Przejazd do muzeum Armii Terakotowej, pochodzącej 
z  III w. p.n.e. Poznamy historię Qin Shihuangdi i  największej ar-
cheologicznej tajemnicy Chin – Mauzoleum Pierwszego Cesarza 
oraz zwiedzimy zakład, gdzie wykonuje się kopie żołnierzy armii 
terakotowej. Oglądanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi oraz wizyta 
w niewielkiej galerii, gdzie zapoznamy się ze słynnym malarstwem 
krajobrazowym i  chińskim zodiakiem. Wizyta w  dzielnicy muzuł-
mańskiej i  w  pochodzącym z  XIV  w. Wielkim Meczecie – miejscu 
przenikania się kultury islamu i tradycji chińskiej. Uroczysta kolacja: 
bankiet pierożkowy – degustacja kilkunastu rodzajów pierogów 
chińskich. Wieczorem przedstawienie „Muzyka i  taniec z  czasów 
dynastii Tang” – unikalne w  skali Chin przedstawienie z  udziałem 
śpiewaków i tancerzy. Transfer na dworzec kolejowy i przejazd do 
Suzhou (miejsca sypialne). 
 
DZIEŃ VIII Przyjazd do Suzhou – miasta klasycznych chińskich ogro-
dów, którym zachwycał się już Marco Polo. Zwiedzanie Ogrodu 
Przebywania – typowego klasycznego ogrodu z licznymi wysepka-
mi, mostkami i pawilonami. Wizyta w instytucie hafciarstwa a także 
w fabryce jedwabiu, gdzie można zobaczyć jak w tradycyjny spo-
sób wytwarzany jest jedwab. Spacer po ulicy Shantang, rozciągają-
cej się od głównej bramy miasta – bramy Changmen aż do podnó-
ża pagody Tygrysiego Wzgórza. Przechadzka pozwala chłonąć urok 

Za wielkim murem

CHINY

WIETNAM
TAJWAN

JAPONIA

Kanton
Makau Hongkong

Suzhou Szanghaj

klasztor Szaolin
Luoyang / Groty Longmen

Xi'an

Pekin

Guilin Yangshuo

NOWOŚĆ
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Cena: 6 395 PLN 
            + 1 620 USD

TERMINY:
07.09 – 24.09.2018

CENA ZAWIERA:
• Przelot na trasie Berlin – Pekin 
   i Hongkong – Berlin przez jeden 
   z portów lotniczych oraz przelot 
   na trasie Szanghaj - Guilin.
• Przejazdy wg programu pociągami 
   (miejsca sypialne na trasie Pekin 
   - Zhengzhou i Xi’an - Suzhou, miejsca 
   siedzące na trasach Luoyang - Xi’an, 
   Guilin - Kanton), autokarami lub 
   mikrobusami, statkami wg programu. 
• Zakwaterowanie w hotelach **** 
   w pokojach 2-os. z łazienką 
   i klimatyzacją (2 osoby w pokoju), 
   w Longsheng w guesthousie. 
• Bilety wstępu do obiektów 
   wymienionych w programie.
• Opiekę polskiego pilota na całej trasie, 
   wycieczki i lokalnych przewodników 
   w czasie zwiedzania.
• Posiłki (ilość podana jest przy każdym 
   dniu programu) wraz z jedną szklanką 
   napoju (lokalne piwo, cola) do lunchu 
   i kolacji. Bez napojów w Hongkongu.
• Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko 
   powikłań i zaostrzeń chorób 
   przewlekłych), NNW i bagażu.
• Wizę chińską dla posiadaczy 
   paszportu RP.
• Opłaty lotniskowe oraz opłaty 
   za wystawienie biletów.
• Opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA:
• Dodatkowych napojów do posiłków.
• Napiwków dla lokalnych 
   przewodników i kierowców 
   (85 USD płatne w Chinach).
• Udziału w wycieczkach i zajęciach 
   fakultatywnych nie objętych 
   programem zwiedzania.
• Ewentualnych opłat za fotografowanie 
   i filmowanie.
• Usług tragarzy na dworcach 
   kolejowych, na lotniskach, w hotelach 
   oraz podczas przeprawy promowej.

WYMAGANIA DOT. PASZPORTU:
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport 
musi być ważny minimum 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski oraz posiadać co 
najmniej 3 strony obok siebie wolne.

starożytnych Chin i unikalną atmosferę „chińskiej Wenecji”. Nocleg 
w Suzhou.
 
DZIEŃ IX  Przejazd do położonej na wodzie, liczącej 900 lat historii 
i przepojonej klimatem dawnych Chin miejscowości Luzhi. Spacer 
po miasteczku pozwoli nam doświadczyć życia jego mieszkańców, 
które toczy się nad kanałami przecinającymi miasto wzdłuż i wszerz. 
Rejs łódką po kanałach. Przejazd do Szanghaju. Wizyta w dzielnicy 
Pudong, która stała się wizytówką miasta i dowodem potęgi ekono-
micznej Chin. Aby podziwiać panoramę Szanghaju wjedziemy win-
dą na taras widokowy wieży telewizyjnej „Perła Orientu” lub maje-
statycznego budynku Jinmao. Wizyta na głównym placu Szanghaju 
– placu Ludowym oraz w  Muzeum Szanghajskim, posiadającym 
jedną z najlepszych kolekcji sztuki chińskiej. Czas wolny w muzeum 
pozwoli wybrać najbardziej nas interesującą ekspozycję. Spacer po 
bulwarze nad rzeką Huangpu – słynnym Bundzie oraz po kolorowej 
i pełnej życia ulicy Nankińskiej. Wieczorem występ akrobatów chiń-
skich. Krótka wizyta w Xintiandi – dawnej koncesji francuskiej, obec-
nie dzielnicy kawiarni i pubów, miejscu powstania Komunistycznej 
Partii Chin. Nocleg w Szanghaju.
 
DZIEŃ X Zwiedzanie przepojonej mistycyzmem świątyni Nefryto-
wego Buddy z cennym posągiem przywiezionym z Birmy. Wizyta 
w miasteczku handlowym Yuyuan, zwanym starym miastem. Czas 
wolny na zanurzenie się w setki stoisk. Nocleg w Szanghaju.
 
DZIEŃ XI Transfer na lotnisko i przelot do Guilin. Nocleg w Guilin.

DZIEŃ XII Wycieczka statkiem po rzece Li do urokliwie położo-
nej miejscowości Yangshuo. Lunch na statku. Trasa wiedzie wśród 
malowniczych wapiennych wzgórz o fantazyjnych kształtach, któ-
rych szczyty odbijają się w wodzie. Wieczorny spektakl „Impresja 
z  Yangshuo” – wspaniałe przedstawienie na wodzie z  udziałem 
setek artystów, autorstwa Zhang Yimou, twórcy m.in. ceremonii 
otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Nocleg w Yan-
gshuo.
 
DZIEŃ XIII Przejazd do Longsheng – wioski mniejszości etnicznych 
Regionu Autonomicznego Guangxi, której okolice słyną z urzeka-
jącego krajobrazu wzgórz pokrytych tarasami pól ryżowych. Trasa 
pozwala poznać tradycyjną zabudowę oraz styl życia mniejszości 
Dong, Zhuang, Miao i Yao. Przyjrzymy się jak mieszkańcy uprawiają, 
zbierają i suszą swoje plony. Po drodze wizyta na plantacji herbaty. 
Wejdziemy na tarasy ryżowe Smoczego Grzbietu, jedne z najpięk-

niejszych w Chinach (pieszo ok. 45 min.). Nocleg w guesthousie na 
tarasach ryżowych. 
 
DZIEŃ XIV Powrót do Guilin i  przejazd szybkim pociągiem do 
Kantonu (ok. 3 godz.), jednego z  pierwszych miast traktatowych, 
otwartych na handel ze światem zewnętrznym. Zwiedzanie Świąty-
ni Przodków Rodziny Chen, wzniesionego w końcu XIX w. zespołu 
budynków o tradycyjnej architekturze i pięknych kolorowych rzeź-
bieniach. Spacer po wyspie Shamian, gdzie zachowały się budynki 
w stylu kolonialnym i gdzie mieści się m.in. konsulat RP. Kolacja – 
kuchnia kantońska, słynąca z wielu wykwintnych składników i nie-
zrównanych smaków. Nocleg w Kantonie.
 
DZIEŃ XV Przejazd do Zhuhai i  przekroczenie granicy z  Makau. 
Makau to była kolonia portugalska, która zachowała wiele unikal-
nego uroku i gdzie na każdym kroku dostrzec można harmonijne 
połączenie architektonicznych wzorów portugalskich z  chińskimi. 
Spacer po starej części miast, gdzie znajdują się ruiny katedry św. 
Pawła – symbol Makau oraz najważniejszy i najbardziej reprezenta-
cyjny plac byłej portugalskiej enklawy – Largo do Senado. Wizyta 
w jednym z wielu kasyn, z których słynie miasto. Nocleg w Makau.
 
DZIEŃ XVI Przeprawa promem do Hongkongu – jednego z  naj-
bardziej kosmopolitycznych miast w Azji, gdzie tradycyjny Wschód 
spotyka się z  nowoczesnym Zachodem. Podczas zwiedzania sko-
rzystamy z komunikacji miejskiej, aby lepiej poznać miasto i wczuć 
się w jego atmosferę. Przepłynięcie promem Star Ferry z Półwyspu 
Dziewięciu Smoków (Kowloon) na wyspę Hongkong. Spacer po 
Central, dzielnicy finansowej i sercu wyspy. Wjazd na wzgórze Wik-
torii tramwajem Peak Tram. Ze wzgórza rozpościera się widok na 
miasto i port. Powrót do Central i przejazd metrem na główną ulicę 
handlową Nathan Road – ulicę-wizytówkę półwyspu. Dla chętnych 
przystanek przy Alei Gwiazd. Nocleg w Hongkongu.
 
DZIEŃ XVII Czas wolny. Wykwaterowanie do godz. 12:00. Dzisiej-
szy dzień wykorzystać można na wycieczkę na wyspę Lantau, aby 
zobaczyć największy odlany z  brązu posąg Buddy, na  zakupowe 
szaleństwo na głównym pasażu Nathan Road lub na odpoczynek 
na plaży w  zatoce Repulse. Pożegnalna kolacja: wystawny bufet, 
podczas którego będzie można spróbować wyszukanych dań 
kuchni chińskiej, japońskiej i indyjskiej. Transfer na lotnisko. Przelot 
do Berlina z przesiadką.
 
DZIEŃ XVIII Powrót do Berlina.
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DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Schönefeld o godz. 10.05, zbiórka 
2 godziny przed wylotem. Przylot na Maltę o godz. 13.05. Wycieczkę 
rozpoczniemy od panoramicznego przejazdu, w czasie którego bę-
dziemy podziwiać piękne widoki, m.in. fantastyczny widok z klifów 
Dingli. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Valletty, stolicy Malty. Miasto ze 
swoją pocztówkową urodą przyciąga turystów jak magnes, często 
nazywane jest muzeum pod otwartym niebem. Zwiedzimy Górne 
Ogrody Barracca, katedrę św. Jana wraz z kaplicą zawierającą dzieła 
Caravaggio i kościół św. Pawła Rozbitka. Na zakończenie dnia pro-
ponujemy pokaz Malta Experience, prezentujący wielowiekową hi-
storię Malty. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Najpierw zobaczymy Błękitną Grotę, 
uznawaną za jedną z największych atrakcji wyspy. Rejs łódką po oko-

licznych jaskiniach i zatoczkach, wypełnionych wodą w kolorze nie-
bieskim i lazurowym. Przejazd do Hagar Qim i Mnajdry, unikalnych 
maltańskich świątyń megalitycznych, wpisanych na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Następnie odwiedzimy wioskę rękodzieła 
Ta’quali, gdzie wyrabia się piękne kolorowe szkła i misterne, srebrne 
filigrany. Przejazd do średniowiecznej Mdiny, nazywanej miastem 
ciszy, która usytuowana jest na szczycie wzgórza otoczonego forty-
fikacjami. Przejdziemy zabytkowymi uliczkami do bastionów, z któ-
rych rozpościera się piękny widok. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Całodniowa fakultatywna wycieczka 
na wyspę Gozo. Wyspa jest od Malty spokojniejsza, bardziej leniwa, 
zdecydowanie też bardziej zazieleniona i oferuje wiele przepięknych 
widoków. Zobaczymy kościół Ta’Pinu, jedno z najważniejszych miejsc 
pielgrzymkowych dla mieszkańców Malty i  Gozo. Zwiedzimy także 
świątynie Ggantija, które są najstarszą na świecie wolno stojącą bu-
dowlą, wzniesione około 3 600 r p.n.e.  Odwiedzimy Xlendi, malow-
niczy zakątek z wysokimi klifami i błękitną wodą. Przejazd do Dwejra, 
gdzie znajduje się Wewnętrzne Morze oraz Skała Fungus. Na koniec 
odwiedzimy niewielką stolicę wyspy Viktorię. Gozo jest wyspą rolni-
czą i w czasie naszej wycieczki będzie możliwość zakupienia lokal-
nych produktów. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Ogro-
dów Botanicznych św. Antoniego oraz wizyta w  największej na 
wyspie wiosce rybackiej Marsaxlokk. Transfer na lotnisko. Wylot 
samolotu o godz. 16.35. Przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld 
o godz. 19.35

Malta grzechu warta
Cena: 2 990 PLN

TERMINY:
29.04 – 03.05.2018

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Ryanair 
   na trasie Berlin–Malta–Berlin
• 4 noclegi w hotelu****
• transport na trasie wycieczki 
   (wg. programu)
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę lokalnego pilota – przewodnika 
   (spotkanie na lotnisku na Malcie)
• bagaż podręczny do 10 kg (wymiary 
   55x40x20 cm) oraz dodatkowo jeden 
   mały bagaż, np. torebkę lub torbę na 
   laptopa, nieprzekraczający wymiarów 
   35 x 20 x 20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu 
   20 kg w cenie – 260 PLN (płatne 
   w biurze na 6 tygodni przed wyjazdem)
• Istnieje możliwość dopłaty do 4 
   obiadokolacji (lokalne wino, piwo 
   i zimne napoje w cenie) – 350 PLN
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 55 EUR
• Fakultatywna wycieczka na wyspę 
   Gozo – 50 EUR (zgłoszenia w biurze 
   do 29.01.2018)
• Dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie

MALTA

Valletta

Mdina

Ta’quali

GOZO
Viktoria

NOWOŚĆ
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Cena: 2 990 PLN

TERMINY:
29.04 – 04.05.2018

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii EasyJet 
   na trasie Berlin–Piza–Berlin
• 5 noclegów w hotelu*** 
   w Montecatini Terme
• transport na trasie wycieczki 
   (wg. programu)
• wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych 
   przewodników 
• bagaż podręczny 
   (wymiary 56x45x25 cm)
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu
   15 kg w cenie 240 PLN lub 23 kg 
   w cenie 290 PLN (płatne w biurze 
   na 30 dni przed wyjazdem)
• Bilety wstępu i bilety komunikacji 
   miejskiej oraz zestawy słuchawkowe 
   uczestnicy opłacają indywidualnie: 
   ok. 100 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 54 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie

DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Schönefeld o godz. 07.10, zbiórka 
2 godziny przed wylotem. Przylot do Pizy o godz. 09.10. Zaczniemy 
od zwiedzania Pizy. Zobaczymy Plac Cudów ze słynną Krzywą Wie-
żą, baptysterium i katedrę. Przejazd do hotelu w Montecatini Terme. 
Czas na odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd pociągiem do Florencji, stolicy Toska-
nii. Florencja to miasto, o którym można mówić długo, o której prze-
pychu i sztuce słyszał chyba każdy. Miasto, do którego każdy chciałby 
przyjechać, by choć na chwilę zobaczyć tę wspaniałą, przepełnioną 
duchem renesansu, stolicę włoskiej Toskanii. Zwiedzanie: Piazza del 
Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del Fiore, kościół Santa 
Croce, Piazza Della Signoria, Wieża Giotta, Ponte Vecchio, Palazza 
Vecchio. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Lukki. Po drodze zoba-
czymy urokliwie położone miasteczko Comaiore, które kryje wiele 
artystycznych skarbów, a jego okolice są znane ze swoich pięknych 
krajobrazów. Następnie odwiedzimy Lukkę. Miasto posiada wszyst-
kie cechy toskańskie: renesansowe mury obronne, sielski spokój 

mieszkańców, cudowną, dużą starówkę, wspaniałe restauracje, mnó-
stwo zabytków i liczne typowo włoskie sklepiki z winem, pamiątkami 
i dziełami sztuki. Zwiedzimy katedrę, kościół San Michele i bazylikę 
San Fredian. Na zakończenie przejazd do nadmorskiego kurortu 
Viareggio, czas na relaks. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu przejazd do Pienzy, miasta papieża Piusa II. 
Miasto jest wykwintnym, renesansowym „domkiem dla lalek”, na 
jego nieszczęście niemal zbyt idealnym. Popularność Pienzy zna-
cząco wzrosła dzięki wyróżnieniu przez UNESCO i dogodnym wa-
runkom do stworzenia planu filmowego.  Okolice Pienzy z kaszta-
nowcami otaczającymi miasto, cyprysami, gajami oliwnymi, makami 
i polami słoneczników są równie piękne jak samo miasto. Przejazd 
do Montepulciano, miasteczka słynącego z produkcji win, gdzie bę-
dzie można skosztować tych trunków w licznych urokliwych winiar-
niach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Sieny, miasta św. Katarzyny. 
Antyczny układ Sieny nie zmienił się od stuleci, a jej zabytkowe 
centrum od 1995 roku znajduje się Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Panuje tu specyficzna - można by rzecz toskańska 
- atmosfera. Na głównym placu miasta do późnej nocy przesiaduje 
tłum ludzi, mieszkańcy i turyści leżą na ceglanej posadzce, odpo-
czywają, jedzą lody, czytają książki lub rozmawiają z przyjaciółmi. 
Zobaczymy katedrę i Piazza del Campo, na którym odbywają się 
coroczne palio. Czas wolny. Przejazd do San Gimignano, zwanego 
miastem „pięknych wież”. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza 
Della Cisterna, główna ulica ze sklepami z miejscowymi wyrobami. 
Powrót do hotelu, Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny 
na relaks w Montecatini Terme. Transfer na lotnisko w Pizie. Wylot 
o godzinie 16.00. Przylot do Berlina o godzinie 17.55

Florencja

Voltera
Piza

Lukka

Pienza
Siena

San Gimignano
Montepulciano

Comaiore
ViareggioFRANCJA

SZWAJCARIA

CHORWACJA

Pod słońcem Toskanii
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Sardynia ze szczyptą Korsyki

DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Schönefeld o godz. 17.55, zbiórka 
2 godziny przed wylotem. Przylot do Olbii o godz. 20.20. Transfer do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od całodniowej wycieczki  
na francuską Korsykę. Wyspa, na której urodził się Napoleon Bona-
parte, nazywana jest też Piękną Wyspą  ze względu na połączenie 
dostojności gór z  tajemniczością morza i dzikością przyrody. Rano 
wypłyniemy z portu w Santa Teresa di Gallura. W trakcie rejsu będzie-
my podziwiać wybrzeże Sardynii od strony morza i wysepki Archi-
pelagu La Maddalena. Zbliżając się do Korsyki będziemy podziwiać 
65 metrowe klify wyżłobione przez morze w białej kredzie wybrzeża. 
Następnie zwiedzimy cytadelę i  miasteczko Bonifaccio. Spacer po 
urokliwych uliczkach pełnych pałacyków i średniowiecznych domów, 
zobaczymy także dom, w  którym mieszkał Napoleon i  przecudny 
Cmentarz Morski. Czas wolny na indywidualne „smakowanie” uro-
ków miasteczka. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu ruszamy na południe Sardynii panoramicz-
ną drogą wzdłuż wschodniego wybrzeża. Czas na kawę w modnym 
miasteczku San Teodoro ze słynną plażą La Cinta. Następnie odwie-
dzimy urokliwą Posadę, średniowieczne miasteczko z XIII wiecznym 
zamkiem położonym na wzgórzu. Przerwa na lunch w górskim mia-
steczku Baunei, gdzie będziemy podziwiać widok na Gennargentu 
- najwyższe góry na wyspie. Przejazd do Arbatax, gdzie zobaczymy 
krwistoczerwone porfirowe skały uznawane za jeden z  najciekaw-
szych cudów natury na Sardynii. Mówi się, że strzeliste formacje wy-
glądają niczym wieże gotyckiej katedry. Przejazd do hotelu. Czas na 
relaks i wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Czas na plażowanie i kąpiele morskie. 
Wieczorem zapraszamy na warsztaty kulinarne, będziemy wspólnie 

z Sardyńczykami przygotowywać lokalne potrawy. Panie z  lokalny-
mi gospodyniami przygotują sardyński makaron i chleb, a Panowie 
z sardyńskimi gospodarzami upieką prosiaka. Na koniec czeka na 
wspólna kulinarna uczta…skosztujemy 3 „sardyńskie pasty”, pro-
siaka upieczonego na ruszcie z mirto, ricottę z miodem, sardyńskie 
słodkości i będziemy się raczyć winem, lokalnymi nalewkami i „cafe 
espresso”. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Dzisiaj będziemy podziwiać Sardynię 
od strony wody, zapraszamy na całodniowy rejs żaglowcem. Opły-
niemy cypel Capo Carbonara i teren morskiego parku narodowego, 
na wyspie Kapuścianej i na plaży Punta Molentis zrobimy postoje 
na kąpiele morskie i nurkowanie. Lunch w trakcie rejsu. Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w  hotelu. Dzisiaj czeka nas spotkanie z  dzi-
ką naturą. Odwiedzimy płaskowyż Giara di Gesturi, żyją tutaj dzi-
kie konie, a piękno przyrody zachwyca. Wyobraźcie sobie wysoką 
górę, która ok. 8 milionów lat temu była wulkanem. W związku z tym 
i z działaniem przyrody, dziś jej górna część jest „ścięta” i na górze 
powstał  rozległy płaskowyż. 43 hektary terenu wzniesione nad oko-
licą, a dookoła skalne ściany opadające ostro w dół. Dokoła ciągną 
się hektary dębów korkowych i pośród tych lasów żyją dzikie konie. 
Uroki tego niezwykłego miejsca pokaże nam Sardyńczyk, który 
mieszka tutaj i zna każde zwierzę i roślinkę. Istnieje możliwość jazdy 
konnej na oswojonych koniach naszego przewodnika. Następnie 
przejazd na Zielone Wybrzeże i wizyta na słynnej plaży Spiaggia di 
Masua. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i plażowanie. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu  wyjazd do Cagliari, stolicy Sardynii, która 
charakterem i zabudową przypomina miasta północnej Afryki. Zwie-
dzimy Castello, najstarszą i  najbardziej malowniczą część miasta. 
Zobaczymy katedrę, wieżę Słonia i  pospacerujemy po urokliwych 
uliczkach z wieloma pracowniami rękodzielniczymi. Z punktu wido-
kowego Monte Urpino będziemy podziwiać panoramę na morze, 
Zatokę Aniołów i równinę Campidano. Odwiedzimy także nadmor-
ską dzielnicę Poetto i urokliwy port marina Piccola. Czas na relaks-
….i pyszne lody na deptaku. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IX Po śniadaniu przejazd na lotnisko w  Cagliari. Wylot sa-
molotu o  godz. 11:40, przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld 
o godz. 14:10.

Cena: 3 990 PLN

TERMINY:
04.09 – 12.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii EasyJet na trasie 
   Berlin – Olbia  i Cagliari - Berlin
• transport na trasie wycieczki
• 8 noclegów w hotelach ***
• wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę miejscowego przewodnika 
   (spotkanie nastąpi na lotnisku w Olbii)
• bagaż podręczny (wymiary 
   56x45x25 cm)

UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu: 
   15 kg w cenie 320 zł lub 20 kg 
   w cenie 370 PLN (płatne w biurze 
   na 6 tygodni przed wyjazdem)
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 10 EUR, prom 
   na Korsykę 47 EUR, rejs żaglowcem 
   z lunchem – 52 EUR, kurs gotowania 
   z sardyńską ucztą – 55 EUR, jazda konna 
   1 godzina – 13 EUR. Chęć uczestnictwa 
   prosimy zgłaszać do 01.08.2018
• Dopłata do pokoju 1 os. –  855 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 90 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny
   lotów mogą ulec zmianie

NOWOŚĆ
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Bolońskie pyszności

DZIEŃ I  Godz. 11.30 wylot samolotu z  Berlina z  lotniska 
Schönefeld. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przy-
lot do Bolonii o godz 13.15. Transfer do hotelu. Bolonia  to jedno 
z  najsławniejszych włoskich miast, stolica turystycznego regionu 
Emilia – Romania. Swoją sławę na świecie zawdzięcza smakowitej 
kuchni oraz najstarszemu w Europie Uniwersytetowi Bolońskiemu. 
Historia miasta wywodzi się już z czasów Etrusków, kiedy to istniało 
pod nazwą Felsina. Zaczniemy od spaceru na główny rynek Piazza 
Maggiore i stamtąd zagłębimy się w okoliczne uliczki, żeby poczuć 
klimat miasta i  rozpocząć przygodę ze smakami słynnej kuchni bo-
lońskiej.  Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Bolonię nazywa się czerwonym mia-
stem, bo taki kolor mają mury i dachy miejskie, nadaje to miastu nie-
powtarzalny urok. Zaczniemy od zwiedzania starówki z bazyliką San 
Petronio, będącą jednym z najznakomitszych zabytków dzisiejszego 
świata, na schodach której uwielbiają odpoczywać studenci tutej-
szego uniwersytetu. Zobaczymy też fontannę Neptuna przypomi-
nającą nieco fontannę znaną Polakom z Gdańska i dwie wieże Due 
Torri, które są symbolem miasta. Miasto jest kolebką europejskiej 
nauki, to tutaj znajduje się najstarszy na świecie uniwersytet, który 
zwiedzimy.  W Bolonii jest coś jeszcze - prawdopodobnie najlepsza 
kuchnia we Włoszech, mieszkańcy wierzą, że tu się je więcej, niż 

gdziekolwiek indziej. Czas wolny na smakowanie bolońskich przy-
smaków. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd busem do Rawenny, miasta które za-
pamiętuje się na zawsze. Typowa północnowłoska zabudowa i wąskie 
uliczki na starym mieście oraz średniowieczny Piazza del Popolo spra-
wiają, że odnosi się wrażenie, jakby czas się tutaj zatrzymał. Miasto 
figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, za sprawą licz-
nych bezcennych dzieł sztuki i bizantyjskich mozaik, które skrywane są 
przez niepozorne ceglane mury kościołów.  Wybór najważniejszego 
zabytku jest trudny, ponieważ jest ich tu wyjątkowo wiele. Zobaczymy 
m.in. 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 Comacchio, 
nazywanego małą Wenecją. Pocięte siatką kanałów, poprzecinane 
niezliczonością ilością mostów, mosteczków, z cumującymi tu i ów-
dzie łódeczkami, z  fasadami kolorowych domków, miasto jest małą 
perełką. Comacchio jest ciche i skromne, serwuje węgorze, zaprasza 
na spacer i uwodzi kolorami. Powrót do Bolonii. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Przejazd pociągiem do Modeny. 
Miasto znajdujące na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
zawdzięcza swoją popularność przede wszystkim muzyce Pavarot-
tiego, produktom spożywczym oraz samochodom marki Maserati 
i Ferrari. Zwiedzimy Piazza Grande, główny plac miasta, nad którym 
góruje romańska katedra wraz z  przylegającą do niej dzwonnicą. 
Spacer Via Luigi Carlo Farini, ulicą w odcieniach pomarańczy i czer-
wieni z  charakterystycznymi modeńskimi arkadami, prowadzącą 
wprost do majestatycznego Palazzo Ducale. Czas wolny na  odkry-
wanie „modeńskich smaków”. Dla chętnych zwiedzanie Muzeum 
Ferrari. Powrót do Bolonii. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z pokojów. Transfer na lotni-
sko. Godz. 13.40 wylot samolotu. Godz.15.25 przylot do Berlina na 
lotnisko Schönefeld.

Cena: 2 390 PLN

TERMINY:
03.10 – 07.10.2018 

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Ryanair 
   na trasie Berlin – Bolonia – Berlin 
• 4 noclegi w hotelu*** w centrum 
   Bolonii
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny o wymiarach nie 
   przekraczających 55x45x25 cm 
   (w związku z ograniczoną 
   przestrzenią w kabinie pasażerów, 
   przewoźnik większość bagaży 
   podręcznych zabiera bezpłatnie 
   do luku bagażowego) oraz małą 
   torebkę o wymiarach 35x20x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji 
   miejskiej i podmiejskiej, transfer 
   lotnisko – hotel – lotnisko i zestawy 
   słuchawkowe uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 96 EUR, Muzeum 
   Ferrari – 15 EUR
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu 
   20 kg w cenie – 260 PLN (płatne 
   w biurze na 6 tygodni przed wyjazdem
• Istnieje możliwość dopłaty 
   do 4 obiadokolacji – 320 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie

FRANCJA

SZWAJCARIA

CHORWACJA

Bolonia

ComacchioModena
Rawenna

NOWOŚĆ
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DZIEŃ I Godz. 14.50 wylot samolotu z lotniska Berlin Schönefeld. 
Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot do Budapesz-
tu o godz. 16.20. Transfer do hotelu. Wieczorny spacer po okolicy. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Gödöllő. Pięknie położone wśród 
lasów i  pagórków przyciąga wielu turystów głównie z  powodu 
największego w  całych Węgrzech XVIII wiecznego Pałacu Habs-
burgów, który powstał na zlecenie bliskiego współpracownika ce-
sarzowej Marii Teresy. Z czasem stał się letnią rezydencją cesarza 
Austro-Węgier Franciszka Józefa i  jego żony, która uciekała tu od 
sztywnego dworskiego ceremoniału. Zwiedzanie pałacu, w którym 
dzisiaj mieści się muzeum poświęcone cesarzowej Sisi i jej czasom. 
Powrót do Budapesztu. Rejs statkiem po Dunaju na wyspę Małgo-
rzaty i spacer po wyspie. Budapeszteńczycy powiadają, że „miłość 
zaczyna się i kończy na Wyspie Małgorzaty, a to dlatego, iż te piękne 
zielone tereny były ulubionym miejscem zakochanych od XIX wie-

ku. Spacer po uliczce Vaci, która jest głównym deptakiem miasta. 
Czas wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu z  przewodnikiem 
lokalnym. Stolica Węgier jest pełną życia europejską metropolią, 
w  której poczujesz wielkomiejskiego ducha, zwiedzisz wspaniałe 
zabytki, pospacerujesz po wspaniałych mostach i  naddunajskim 
pasażu, wykąpiesz się w łaźni i posłuchasz muzyki. Zwiedzimy: ko-
ściół św. Macieja, Bastion Rybacki – efektowną fortecę zbudowaną 
i nazwaną tak na cześć rybaków broniących tego miejsca podczas 
najazdów tureckich, Wzgórze Gellerta, na szczycie którego znajdu-
je się cytadela oraz pomniki Wyzwolenia i św. Gellerta. Następnie 
zobaczmy Pałac Królewski pełniący rolę Galerii Narodowej,  bazyli-
kę św. Stefana i Parlament. Czas wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Szentendre, nazywane-
go najpiękniejszym małym miastem Węgier i  jednym z  najpięk-
niejszych w Europie Środkowej. To mekka artystów, życie płynie tu 
wolniej, smaczniej, milej i pewnie dlatego mieszkańcy Budapesztu 
uciekają tu w  ciepłe wieczory lub na cały weekend. Zobaczymy 
trójkątny, otoczony kamieniczkami rynek Fo Ter, z centralnie umiej-
scowionym krzyżem morowym i dzielnicę żydowska z malutką sy-
nagogą. Spacer po nadrzecznym bulwarze, świetnie zagospoda-
rowanym, tętniącym życiem, kolorowym i pełnym zapachów. Czas 
wolny. Powrót do Budapesztu. Czas na relaks w miejskich basenach 
termalnych. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z pokojów. Transfer na lot-
nisko. Godz. 12.15 wylot samolotu. Godz.13.45 przylot do Berlina 
na lotnisko Schönefeld.

AUSTRIA

Budapeszt

Szentendre

Buda i Peszt
Cena: 1  900 PLN

TERMINY:
01.05 – 05.05.2018

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii EasyJet 
   na trasie Berlin – Budapeszt – Berlin 
• 4 noclegi w hotelu*** 
   w centrum Budapesztu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny (wymiary 
   56x45x25 cm) o nielimitowanej wadze
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji 
   miejskiej i podmiejskiej, transfer 
   lotnisko – hotel – lotnisko i zestawy 
   słuchawkowe uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 33 000 HUF
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu
   15 kg w cenie 200 PLN lub 23 kg 
   w cenie 240 PLN (płatne w biurze 
   na 30 dni przed wyjazdem)
• Istnieje możliwość dopłaty 
   do 4 obiadokolacji – 330 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 480 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie

NOWOŚĆ
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Romantycznie…na dwóch kółkach

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Würzburga. 
Miasto to jest najpiękniejszym połączeniem historii, kultury i wina, 
malowniczo położonym po obu stronach Menu, perełką z tętniącą 
życiem atmosferą i niezwykłym urokiem. Zwiedzanie miasta. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Würzburg – Wertheim (46 km)
Śniadanie w hotelu. Trasa wiedzie przez malowniczą dolinę Stein-
bachtal, aż do rzeki Men. Po drodze zwiedzimy średniowieczny ko-
ściół z ołtarzem maryjnym w Dertingen. Trasę zakończymy w Wer-
theim, gdzie zobaczymy ruiny zamku z  czerwonego piaskowca 
i będziemy odpoczywać na kolorowym rynku z urokliwymi kamie-
niczkami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Wertheim – Bad Mergentheim (48 km)
Śniadanie w  hotelu. Trasa wiedzie przez dolinę Tauber, gdzie 
będziemy podziwiać nieskażoną przyrodę, malownicze  wioski 
i efektowny most na rzece Tauber. Jadąc przez kwitnące łąki i za-
lane słońcem winnice dotrzemy do Bad Mergentheim. Spacer po 
jednym z najpiękniejszych parków zdrojowych w Niemczech i po 
renesansowym rynku. Relaks na tętniącym życiem deptaku z  licz-
nymi kawiarenkami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Bad Mergentheim – Rothenburg ob der Tauber (53 km)
Śniadanie w  hotelu. Najpierw dotrzemy do Weikersheim, gdzie 
znajduje się zamek Weikersheim z  pięknym ogrodem, a  następ-
nie odwiedzimy Creglingen ze słynnym ołtarzem maryjnym uzna-
wanym za arcydzieło sztuki snycerskiej. Nasza trasa zakończy się 
w  wyjątkowo pięknym średniowiecznym miasteczku Rothenburg 
ob der Tauber. Miasto ma zachowane średniowieczne mury i pra-
wie całe stanowi jedno wielkie muzeum, jest też najczęściej odwie-
dzanym miastem w Niemczech. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Rothenburg ob der Tauber – Dinkelsbühl (60 km)
Śniadanie. Przez bujne zielone łąki dojedziemy do Schillingsfürst 
z barokowym zamkiem. Następnie udamy się do bawarskiego Jag-
dfalkenhof, który jest domem dla niemal wszystkich europejskich 
ptaków drapieżnych, takich jak orły, jastrzębie i sępy. Przejeżdżając 
przez Feuchtwangen dotrzemy do dawniej wolnego miasta cesar-
skiego Dinkelsbühl. Zobaczymy miejski plac otoczony kolorowymi 
kamienicami i jeden z najpiękniejszych późnogotyckich kościołów 
halowych w południowych Niemczech. Wieczorem proponujemy 
spacer ze stróżem nocnym, w czasie którego odwiedzimy lokalne 
restauracje. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Dinkelsbühl – Nördlingen (37 km)
Śniadanie w hotelu. Trasa wiedzie przez geologicznie bardzo in-
teresujący obszar, Nördlinger Ries. Piętnaście milionów lat temu 
uderzył tutaj kamienny meteoryt, pozostawiając po sobie krater 
o  średnicy 20-25 km.  Krater ten należy do największych na kuli 
ziemskiej i tworzy formację podobną do tych, które występują na 
księżycu. Zakończymy naszą przejażdżkę w  Nördlingen, mieście 
które posiada jedyny całkowicie zachowany mur miejski w Niem-
czech. Wejdziemy na „Daniel”, 90-metrową dzwonnicę kościoła 
halowego św. Jerzego i  odpoczniemy na urokliwym rynku. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina 
w godzinach wieczornych.

Cena: 2 950 PLN

TERMINY:
28.05 – 03.06.2018
21.07 – 27.07.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd i transfer rowerów
• 6 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 20 EUR
• Wypożyczenie roweru ok. 75 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 520 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 70 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Würzburg 

Nürnberg

Wertheim

Bad Mergentheim

Rothenburg ob. der Tauber

Dinkelsbühl

Nördlingen

NOWOŚĆ
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Termy, gulasz i Budapeszt…
czyli węgierski wypoczynek

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd w godzi-
nach popołudniowych do Czech do Kutnej Hory, miasteczka na-
zywanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na 
listę UNESCO. Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna mennica pań-
stwowa, w  której bito cenne praskie grosze, kościół św. Barbary, 
który jest jednym z najwspanialszych gotyckich zabytków w Euro-
pie. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Budapesztu. Przyjazd do stolicy 
Węgier w  godzinach południowych. Zwiedzanie miasta: kościół 
św. Macieja, Bastion Rybacki – efektowna forteca zbudowana i na-

zwana tak na cześć rybaków broniących tego miejsca podczas na-
jazdów tureckich, Wzgórze Gelérta, na szczycie którego znajduje 
się cytadela oraz pomniki Wyzwolenia i św. Gelérta. Obiadokola-
cja, nocleg w hotelu.

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

DZIEŃ IV – DZIEŃ VII Pobyt wypoczynkowy w  zabytkowym mia-
steczku Eger w hotelu Flora.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w dro-
gę powrotną do Polski. Po drodze zwiedzanie Demianowskiej 
Jaskini Wolności, najczęściej odwiedzanej jaskini na Słowacji. Ja-
skinia chlubi się bogactwem i różnorodnością tworów krasowych 
każdego rodzaju i  w  różnych kolorach. W  tajemniczych podzie-
miach znajdują się tufowe jeziorka z różnymi formami naciekowy-
mi. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

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

Cena: 2 700 PLN

TERMINY:
08.07 – 16.07.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 1 nocleg w hotelu w Budapeszcie
• 1 nocleg w hotelu na terenie Czech
• 1 nocleg w hotelu na terenie Polski
• 5 noclegów w hotelu Flora*** w Egerze
• wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• bilet wstępu do kompleksu basenów 
   termalnych w Egerze
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• taksę klimatyczną
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 30 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 500 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Eger

AUSTRIA

NIEMCY

POLSKA
CZECHY

Kutna Hora

Budapeszt

Demianowska
Jaskinia
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Wyprawa nad Adriatyk
…tam, gdzie spotykają się różnorodności…

DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
04.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów. Wyjazd do Niemiec. 
Przyjazd w późnych godzinach popołudniowych do Herrenchiemsee 
i zwiedzanie zamku Ludwika II Bawarskiego. Zamek położony jest na 
wyspie na jeziorze Bodeńskim i  nazywany jest „małym Wersalem”.  
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Postojnej i zwiedzanie słynnej 
jaskini, zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity 
i stalaktyty o różnych formach tworzą tutaj bajkowy świat. Prze-
jazd na Półwysep Istria. Zakwaterowanie w  hotelu, obiadokola-
cja, nocleg.

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

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

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Trogiru, pięknego średniowiecz-

nego miasta. Spacer wąskimi uliczkami z  pięknymi pałacykami 
do rynku z ratuszem i katedrą św. Wawrzyńca. Przejazd do Splitu, 
największego miasta Dalmacji. Zwiedzanie pałacu Dioklecjana, ka-
tedry św. Duja i świątyni Jupitera. Przejazd do hotelu w okolicach 
Neum, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie. Czas na wypoczynek i plażowanie. Obiado-
kolacja, nocleg.

DZIEŃ VII Śniadanie. Przejazd do Dubrownika, wpisanego na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO, najpiękniejszego miasta 
Chorwacji. Zwiedzanie: starówka otoczona najdłuższym systemem 
fortyfikacji w  Europie, spacer główną ulicą zwaną Placa, klasztor 
Franciszkanów, kościół św. Błażeja, klasztor Dominikanów. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

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

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

DZIEŃ X Po śniadaniu wyjazd do Bled, słynnego uzdrowiska, pięk-
nie położonego nad szmaragdowym jeziorem, z widokiem na Alpy 
Julijskie. Przy ładnej pogodzie istnieje możliwość popłynięcia ło-
dzią na wyspę Blejski Otok, gdzie znajduje się najpiękniej położo-
ny słoweński kościół. Wyjazd do Salzburga. Przyjazd do Salzbur-
ga i spacer po mieście: kościół św. Piotra, katedra św. Ruprechta, 
pomnik Mozarta, zamek i ogrody Mirabell. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

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

Cena: 3 490 PLN

TERMINY:
31.05 – 10.06.2018
13.09 – 23.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 10 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 10 śniadań ,10 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

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 130 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 750 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 110 zł
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CHORWACJA

AUSTRIA

Bled

Salzburg

Postojna

Herrenchiemsee

Pula Plitvice

Dubrovnik
Medugorje

Mostar

Rovinij

Park Narodowy
Kornati Trogir

Split
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DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Akwizgranu póź-
nym popołudniem. Zwiedzanie miasta, w którym historia współgra 
z nowoczesnością, miasta które Europę wyobraża i czuje. Zwiedza-
nie: katedra wybudowana przez Karola Wielkiego, gotycki ratusz, 
dzielnica łacińska. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

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

DZIEŃ III Po śniadaniu wizyta w jednej ze słynnych piwnic szampa-
na, gdzie zapoznamy się z procesem produkcji tego szlachetnego 
trunku. Wizyta połączona z degustacją. Następnie przejazd tury-
stycznym szlakiem szampana do Hautvillers, gdzie 300 lat temu 
Dom Perignon zapoczątkował produkcję szampana. Kolejno od-
wiedzimy Epernay, a w nim siedzibę najsłynniejszego producenta 
szampana Mercier, ze 160.000 litrową beczką budowaną przez 20 
lat. Ponadto zjedziemy windą 30 m pod ziemię, aby przyjrzeć się 

bliżej leżakującemu szampanowi. Powrót do Reims. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd auto-
karem do Metz. Zwiedzanie miasta: katedra St.Etienne – jedna 
z najpiękniejszych we Francji, promenada, dzielnica dworcowa. Na-
stępnie przejazd do Nancy. Zakwaterowanie w hotelu, krótki odpo-
czynek. Zwiedzanie miasta: Plac Stanisława Leszczyńskiego, ratusz, 
Fontanny Neptuna, Łuk Triumfalny, Pałac Książęcy. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Baccarat – miasta słynącego z wyrobu najpiękniejszych na świecie 
kryształów. Wizyta w Muzeum Kryształów – ok. 1100 eksponatów, 
możliwość zakupu szklanych wyrobów po obniżonych cenach. Prze-
jazd do Colmar, jednego z urokliwszych miast  Alzacji. Zwiedzanie 
Muzeum Unterlinden ze słynnym ołtarzem z Issenheim, uznanego 
za jedno z najbardziej dramatycznych i wzruszających dzieł sztuki. 
Wizyta w jednej z alzackich piwnic winnych połączona z degustacją 
wina. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Po śniadaniu przejazd do Strasbourga – kulturalnej stoli-
cy Alzacji. Zwiedzanie miasta: siedziba Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stare mia-
sto, katedra Notre Dame. Wizyta w browarach Heinekena. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

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

Cena: 2 650 PLN

TERMINY:
12.08 -18.08.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem 
• 6 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu opłacane indywidualnie 
   ok. 100 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 440 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 70 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Szlakiem wina i szampana

FRANCJA

NIEMCY
WIELKA

BRYTANIA

Reims

Hautvillers

Akwizgran

Metz
Nancy

Strasbourg Colmar
Epernay

Bayreuth

Baccarat
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Kraje nadbałtyckie

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Mazury. 
Zwiedzanie dawnej kwatery Hitlera Wilczy Szaniec. Zakwaterowanie 
w hotelu na Mazurach, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na Litwę. Przyjazd do Kowna i spacer 
po rynku starego miasta: ratusz zwany „Białym Łabędziem”, ruiny 
zamku, katedra św. Piotra i Pawła. Przejazd do Wilna. Zakwaterowa-
nie w hotelu i krótki odpoczynek. Spacer po wileńskiej starówce. 
Stare Miasto w Wilnie zostało w 1994 roku wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, przetrwało nienaruszone zarówno II 
wojnę światową, jak i czasy radzieckiej okupacji. Można tu znaleźć 
wyjątkowe zabytki, reprezentujące wszystkie historyczne style archi-
tektoniczne. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Wilna. Zobaczymy Ostrą Bramę, 
której sława wiąże się z sanktuarium maryjnym, którego znacze-
nie wychodzi daleko poza granice Polski i Litwy kościół św. Piotra 
i Pawła, Wzgórze Trzech Krzyży, katedra św. Stanisława, uniwersy-
tet, Plac Ratuszowy, kościół św. Ducha, cmentarz na Rossie, pomnik 
i muzeum Adama Mickiewicza. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu. 

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Estonii. Po drodze odwiedzimy 
znany kurort Parnawę z licznymi barokowymi kamieniczkami, nazy-

waną letnią stolicą Estonii. Przyjazd do Tallina w późnych godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i noc-
leg.

DZIEŃ V Po śniadaniu zwiedzanie Tallina. Zaczniemy od starówki 
wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, znanej na ca-
łym świecie ze świetnie zachowanej średniowiecznej architektury. 
Szeregi pastelowych kamienic stojących wzdłuż wybrukowanych ko-
cimi łbami uliczek pamiętają czasy rycerzy i kupców hanzeatyckich. 
Stare Miasto składa się z dwóch części – Górnej i Dolnej, otoczonych 
najdłuższymi w Europie zachowanymi murami obronnymi, Górna 
część – Toompea to siedziba Parlamentu. Zobaczymy także wioskę 
olimpijską, Górę Pieśni, Wielki Herman i średniowieczny ratusz. Czas 
wolny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wyjazd na Łotwę. Przyjazd do Rygi 
w godzinach południowych. Malowniczo ulokowana nad rzeką 
Dźwiną, nieopodal Zatoki Ryskiej, pełna średniowiecznych zabytków 
i secesyjnych budynków Ryga to perła basenu Morza Bałtyckiego. 
Historyczne centrum Rygi zostało wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO – zapis objął zarówno najstarsze 
obiekty hanzeatyckiej starówki z XIII – XV w., jak również najcen-
niejsze budowle XIX-wiecznych przedmieść: drewniane kościoły 
klasycystyczne na Przedmieściu Moskiewskim oraz jedyne w swo-
im rodzaju kamienice, reprezentujące miejscową odmianę secesji. 
Zobaczymy: starówkę, śródmieście, Domski Sobór, ratusz, kościół 
Matki Boskiej Bolesnej, kościół św. Jakuba. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ VII Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Rygi: pałac prezy-
denta, Brama Szwedzka, gildie kupieckie. Czas wolny. Wyjazd do 
Polski. Przyjazd do hotelu na Mazurach w godzinach wieczornych. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki i zwiedzanie Sank-
tuarium Maryjnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczeci-
na w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 2 650 PLN

TERMINY:
28.07 – 04.08.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach 
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika 
   i lokalnych przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 70 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

POLSKA
ROSJA

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

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Amsterdamu, który okre-
ślany jest mianem “Wenecji Północy”. Miasto leży na ponad 100 

wyspach, rozdzielonych ponad 160 kanałami spiętych wieloma 
mostami. Stare miasto zachowało nienaruszony od wieków układ 
urbanistyczny. Rano odwiedzimy giełdę kwiatową w Aalsmeer. Na-
stępnie spacer po starym centrum: m.in. dzielnica Waterloo Plain 
z Placem Rembrandta, Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac Królewski, 
Plac Mennicy, Nieuwmarkt. Następnie udamy się do dzielnicy muze-
alnej, gdzie będziemy indywidualnie zwiedzać muzea: Van Gogha, 
Rijksmuseum (Muzeum Narodowe) lub Figur Woskowych Madame 
Tussaud. Romantyczny rejs po kanałach Amsterdamu. Czas wolny. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. 1) Przejazd do Lisse i zwiedzanie 
Parku Keukenhof – jednego z najpiękniejszych ogrodów kwiato-
wych na świecie. 2) Wizyta na farmie serowej. Możliwość zakupu se-
rów i chodaków. Następnie udamy się do Delft – jednego z najlepiej 
zachowanych średniowiecznych miast holenderskich, słynącego 
z produkcji porcelany. Przejazd do Hagi i spacer po centrum – Pa-
łac Pokoju, Parlament, starówka z kościołem św. Jakuba. Powrót do 
hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Haarlemu. Zwiedzanie miasta: gotycki kościół Grote Kerk z naj-
piękniejszymi organami w Europie, monumentalna średniowieczna 
brama Amsterdamse Poor, Teylers Museum. Wyjazd do Polski w go-
dzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach 
wieczornych.

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, godz. 06.45 
zbiórka uczestników na ul. Sambora – parking dla autokarów. Prze-
jazd przez Polskę. Zakwaterowanie w hotelu na Mazurach. Obiado-
kolacja, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wilna. Po drodze zwiedzanie 
Kowna – spacer po rynku starego miasta: ratusz zwany „Białym Ła-
będziem”, ruiny zamku, katedra św. Piotra i Pawła. Przyjazd do Wilna 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki 

odpoczynek. Wilno jest najdalej na północ położoną stolicą euro-
pejską, która przyswoiła style architektoniczne zachodniej i połu-
dniowej Europy. Tutejsza starówka należy do największych i najpięk-
niejszych w Europie. Spacer po starówce wileńskiej i zwiedzanie 
Ostrej Bramy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

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

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie cmen-
tarza na Rossie, jednego z najpiękniejszych cmentarzy w Europie. 
Odwiedzimy także Muzeum im. Adama Mickiewicza. W godzinach 
popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do hotelu na Mazurach. 
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki i zwiedzanie Sanktu-
arium Maryjnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina 
w późnych godzinach wieczornych.

POLSKA
Mazury

ROSJA

LITWA

Kowno

Troki

Wilno

Cena: 1 460 PLN

TERMINY:
03.05 – 06.05.2018 (1)
15.08 – 18.08.2017 (2)
20.09 – 23.09.2018 (2)

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 3 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 65 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 270 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 36 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Podróż pełna dziurek

Cena: 1 250 PLN

TERMINY:
27.06 – 01.07.2018
22.08 – 26.08.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• 4 noclegi w hotelach 
   (2 na Mazurach i 2 w Wilnie) 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika 
   w Wilnie
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 35 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Kresowa układanka

HOLANDIA

Amsterdam

Delft

Haarlem

Haga

Hannover

NIEMCY

Lisse (Park 
Keukenhof)

BELGIA 
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DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Popołudniem zwiedzanie 
zamku Frýdlant, jednego z najczęściej odwiedzanych obiektów 
historycznych w Czechach, położonego blisko polskiej granicy. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd na zwiedzanie neogotyckie-
go 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 la-
birynt naturalnych form skalnych wyrastających z ziemi na kilka-
dziesiąt metrów wysokości. Jest to jeden z najstarszych czeskich 
rezerwatów przyrody i jedno z najbardziej znanych miejsc tego 
kraju. Następnie odwiedzimy Jičín, historyczne miasto otoczone 

wspaniałą przyrodą Czeskiego Raju. Przejazd do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory, miasteczka na-
zywanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na 
listę UNESCO. Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna mennica pań-
stwowa, w której bito cenne praskie grosze i dawna siedziba króla 
Wacława II, kościół św. Barbary, który jest jednym z najwspanial-
szych gotyckich zabytków w Europie. Czas wolny. Przejazd do miej-
scowości Jindŕichův Hradec i zwiedzanie kompleksu pałacowego. 
Przejazd do Czeskich Budziejowic. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Czeskich Budziejowic, miasta 
wpisanego na listę UNESCO, w którym znajduje się słynny browar 
Budvar. Zwiedzanie: Plac Przemysława Otokara II, jeden z najwięk-
szych placów w Europie, fontanna Samsona, renesansowy ratusz, 
katedra św. Mikołaja, Czarna Wieża, mury obronne. Przejazd do 
Czeskiego Krumlova, jednego z najpiękniejszych czeskich miast, 
wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie: wspaniały zamek z kolo-
rową wieżą, starówka, ratusz, kościół św. Wita, dom Kaplanka. Czas 
wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Pol-
ski. Po drodze zwiedzanie miasteczka Hlubok nad Wełtawą, gdzie 
zobaczymy zamek Schwarzenbergów, zwany czeskim Windso-
rem. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do 
Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Pragi w godzinach 
popołudniowych. Praga, nazywana miastem setek wież, uznawana 
jest za jedno z najpiękniejszych miast świata i została wpisana na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie miasta: Most 
Karola, Stare Miasto - Trakt Królewski, Plac Staromiejski, Józefów, 
Ogrody Franciszkańskie, pomnik Jana Husa, Nowe Miasto – Plac 
Wacława, pasaże, Teatr Narodowy, Tańczący Dom. Przejazd do ho-
telu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Pragi: Hradczany – 
klasztor na Strachowie z  pięknym kościołem i biblioteką, Loreta, 

ulica Novy Svet, Zamek Praski, Plac Hradczański, Brama Macieja, 
zabudowania Kancelarii Prezydenckiej, Złota Uliczka, Mala Strana, 
katedra, Bazylika św. Jerzego. Po południu czas wolny – dla chętnych 
wizyta w słynnej praskiej piwiarni „U Fleku”. Wieczorem powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Mariańskich Łaźni, jedne-
go z najpiękniejszych sanatoriów Europy. Urzekają one położeniem, 
architekturą, atmosferą, lśnią czystością i blaskiem klejnotów, ale 
przede wszystkim leczą. Eleganckie domy uzdrowiskowe w otocze-
niu malowniczych parków i kuracjusze siedzący na ławkach, popija-
jący ze swoich specjalnych kubeczków wodę ze źródeł leczniczych. 
Ma się wrażenie, że przenieśliśmy się 100 lat wstecz. Spacer po mia-
steczku i czas na relaks. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do 
Karlowych Warów. Atmosfery uzdrowiska zasmakujemy spaceru-
jąc po zabytkowym centrum, w magicznym otoczeniu płynącej tu 
rzeki Teplá. Do dzbanuszka trzeba nabrać wody z jednego z leczni-
czych 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 po-
łudniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczor-
nych.    

Cena: 1 180 PLN

TERMINY:
14.06 – 17.06.2018
02.08 – 05.08.2018
27.09 – 30.09.2018   

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

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie – ok. 1250 CZK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 36 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Cena: 1 520 PLN

TERMINY:
30.05 – 03.06.2018
18.07 – 22.07.2018
19.09 – 23.09.2018 

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania, 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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 1350 CZK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Zrozumieć Czecha

Czechy znane i nieznane

POLSKA

NIEMCY

CZECHY

Karlowe Wary
Praga

POLSKA
NIEMCY

CZECHY

Czeski Krumlov

Jicin

Kutna Hora

Czeskie Budziejowice
Jindrichuv Hradec

Frydlant 

AUSTRIA
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DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 
Ingolstadt w godzinach popołudniowych. To miasto o wielu obli-
czach – pełne tradycji i historii, a jednocześnie tchnące nowoczesną, 
miejską atmosferą. Obraz miasta tworzą odrestaurowane pieczo-
łowicie kamienice ze ślicznymi szczytami, okazałe bramy, wyniosłe 
wieże i potężne umocnienia obronne. Spacer po mieście. Przejazd 
do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejedziemy nad Jezioro Chiemsee nazywa-
ne „bawarskim morzem”. Pośrodku jeziora na wyspie Herreninsel król  
Ludwik II zbudował swój ostatni zamek Herrenchiemsee, który miał 
być wyrazem bezgranicznego uwielbienia dla francuskiego władcy 
Ludwika XIV i dlatego został nazwany niemieckim Wersalem. Przejazd 
do austriackiej Karyntii. Większość powierzchni Karyntii jest górzysta, 
a krajobraz urozmaicają turkusowe jeziora z niezwykle czystą wodą 

i to one przyciągają latem rzesze turystów. Będziemy podziwiać oko-
lice jeziora Millstätter nazywanego skarbem Karyntii i odwiedzimy 
Villach, drugie co do wielkości miasto regionu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolic jeziora Wörther-
see, najcieplejszego jeziora w Austrii, którego klimat porównywalny 
jest do śródziemnomorskiego. Odwiedzimy malownicze miastecz-
ko Velden am Wörthersee i popływamy statkiem po jeziorze. Czas 
na relaks i wypoczynek. Na koniec odwiedzimy Klagenfurt, stolicę 
regionu. Miasto położone nad brzegiem jeziora otaczają dochodzą-
ce do 1000 m n.p.m. szczyty, co dodaje mu niewątpliwego uroku. 
Latem ściągają tutaj tłumy turystów i żeglarzy, stąd miasto nazywane 
jest austriackim Monte Carlo. Spacer po starówce i czas wolny. Po-
wrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd  do Parku Narodowego Wysokie 
Taury do doliny Maltal, zwanej „doliną huczącej wody“. Wędrówka 
szlakiem  Malteiner Wasserspiel, moc wrażeń gwarantowana. By 
dotrzeć w głąb doliny potrzeba ponad trzech godzin, ale tutejsze 
widoki, którym towarzyszy szum wody zapierają dech w piersiach. 
Następnie odwiedzimy także starą kopalnię soli w Hallein. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Odwiedzimy jeszcze Norymbergę, 
bawarskie miasto, które zachwyca średniowieczną atmosferą i fran-
końską życzliwością. Zobaczymy starówkę z pięknymi kamieniczka-
mi, ratusz, Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca 
z rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Wyjazd w drogę powrot-
ną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN

TERMINY:
30.05 – 03.06.2018
11.07 – 15.07.2018
22.08 – 26.08.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia 
   4 obiadokolacji w cenie 290 PLN
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 55 EUR 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Austriacka kraina cudów

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Kutnej 
Hory w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu 
i krótki odpoczynek. Zwiedzanie miasteczka nazywanego w śre-
dniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na listę UNESCO. 
Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna mennica państwowa, w której 
bito cenne praskie grosze i dawna siedziba króla Wacława II, kościół 
św. Barbary, który jest jednym z najwspanialszych gotyckich zabyt-
ków w Europie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Austrii. Przyjazd do cesarskiego 
Wiednia w godzinach południowych. Zwiedzanie letniej rezydencji 
cesarskiej Schönbrunn, zbudowanej za panowania Marii Teresy – ka-

plica pałacowa z pięknymi freskami, skarbiec koronny, ogrody pała-
cowe. 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 ho-
telu. Nocleg.
 
DZIEŃ III  Po śniadaniu wycieczka do doliny Dunaju Wachau. Zwie-
dzanie opactwa benedyktyńskiego w Melku, nazywanego „kolebką 
Austrii”. Przejażdżka statkiem z Melku do miejscowości Spitz, w cza-
sie której podziwiać możemy krajobraz doliny z sadami morelowy-
mi. Wizyta w średniowiecznym miasteczku Dürnstein, gdzie zacho-
wały się ruiny zamku, w którym więziony był król Anglii Ryszard Lwie 
Serce. Powrót do hotelu, nocleg.

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

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze 
odwiedzimy Miśnię – miasto porcelany. Spacer po mieście i zwie-
dzanie: Albrechtsburg, katedra, Państwowa Manufaktura Porcelany 
z bogatymi zbiorami „białego złota”. Przyjazd do Szczecina w godzi-
nach wieczornych.

Cena: 1 610 PLN

TERMINY:
02.05 – 06.05.2018
27.06 – 01.07.2018
15.08 – 19.08.2018
26.09 – 30.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych 
   przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Istnieje możliwość wykupienia 
   4 obiadokolacji w cenie 320 PLN
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 95 EUR
• Bilety do Opery Wiedeńskiej należy 
   zamawiać do 6 tygodni przed 
   wyjazdem, ceny od 40 EUR
• Bilety na koncert muzyki klasycznej 
   w oranżerii pałacu Schönbrunn, 
   ceny od 40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Wiedeń i okolice
z koncertem muzyki klasycznej

CZECHY
NIEMCY

POLSKA

Kutná Hora

DürnsteinSpitz

Melk

AUSTRIA

CZECHY
Norymberga

Ingolstadt

Villach
Velden am Wörthersee

dolina Maltal

Klagenfurt

Hallein

AUSTRIA
zamek Herrenchiemsee

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

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Salzburga. Miasto uchodzi za 
najmniejsze ze wszystkich miast o światowej renomie, nie mniej 
jednak przesiąknięte jest duchem prawdziwej metropolii, posiada 
swój niepowtarzalny urok. Zwiedzanie najpiękniejszego miasta Alp 
austriackich: kościół św. Piotra, katedra św. Ruprechta, Dom Mo-

zarta, pomnik Mozarta, zamek i ogrody Mirabell, średniowieczna 
Twierdza Hohensalzburg. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do krainy gór i jezior Salzkammergut, 
wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy 
Bad Ischl, urokliwe miasteczko, w którym zakochał się cesarz Fran-
ciszek Józef. Następnie udamy się do Hallstatt, miasteczka bajkowo 
położonego nad jeziorem w otoczeniu gór. Tam odwiedzimy starą 
kopalnię soli. Na koniec zwiedzimy Olbrzymie Groty Lodowe Dach-
steinu. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwie-
dzanie zamku i ogrodów wodnych Hellbrunn. Następnie wyjazd 
do Niemiec. Zwiedzanie Dinkelsbühl – jednego z najpiękniejszych 
średniowiecznych miasteczek Niemiec. Przejazd do hotelu, zakwa-
terowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie. Wyjazd do miasteczka Rothenburg ob der 
Tauber – wyjątkowo pięknego miasta średniowiecznego, które 
prawie całe stanowi jedno wielkie muzeum. Miasto jest przepiękną 
perłą trasy turystycznej zwanej „Romantische Strasse” i jest jednym 
z najczęściej odwiedzanych miejsc w Niemczech. W godzinach 
południowych wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych 
godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN

TERMINY:
30.05 – 03.06.2018
15.08 – 19.08.2018
19.09 – 23.09.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 80 EUR (łącznie 
   z biletami na kolejki linowe)
• Istnieje możliwość dokupienia 
   4 obiadokolacji w cenie 320 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

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

NIEMCY

CZECHY

Salzburg

Hallstatt

Bad Isch

Bamberg

Dinkelsbühl

Rothenburg ob der Tauber

AUSTRIA
kraina gór i jezior
Salzkammergut

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 Dziedzic-
twa UNESCO. Spacer po centrum Weimaru śladami wielkich nie-
mieckich 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.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Rudolstadt, 
gdzie zobaczymy barokowy zamek Heidecksburg, starówkę 
i „Thüringer Bauernhäuser” z domami z XVII i XVIII wieku. Przejazd 
do Eisenach, miasta w cieniu zamku Wartburg, uważanego za naj-
romantyczniejszą i najsilniej osadzoną w historii warownię Nie-
miec, umieszczoną w 1999 roku na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zwiedzanie zamku Wartburg oraz spacer po historycznym 
centrum miasta: rynek z kolorowym ratuszem, domy Bacha i Lutra. 
Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do stolicy Turyngii i najstarszego 
miasta regionu – Erfurtu. Zwiedzanie zabytkowej starówki: wzgó-
rze katedralne z katedrą NMP i kościołem św. Seweryna, malowni-
czy rynek Fischmarkt (czas wolny m.in. na kiełbaski z Turyngii) oraz 
Krämerbrücke – romantyczny most kramarzy nad rzeką Gera (jak 
Ponte Vecchio we Florencji). Godz. 16.30 wyjazd do Polski. Przyjazd 
do Szczecina ok. godz. 22.30.

Cena: 2 650 PLN

TERMINY:
01.05 – 03.05.2018
06.07 – 08.07.2018
10.08 – 12.08.2018
14.09 – 16.09.2018
19.10 – 21.10.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• 2 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 47 EUR
• Dopłata do pokoju 1 osobowego 
   – 160 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 15 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Turyngia – zielone serce Niemiec

CZECHY

POLSKANIEMCY

Eisenach
Rudolstadt

Erfurt

Weimar



W a k a c j e  2 0 1 822

DZIEŃ I  Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 06.15 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Rüdesheim, 
zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. Spacer po miastecz-
ku położonym nad samym Renem, z klimatycznymi uliczkami i cha-
rakterystycznymi domami z  muru pruskiego. Zwiedzanie Muzeum 
Instrumentów Mechanicznych, które mieści się w  pięknym zabyt-
kowym budynku, gdzie zobaczymy i  posłuchamy, jak zmieniał się 
sposób rejestrowania dźwięków. Obiadokolacja i czas, aby skoszto-
wać doskonałych win reńskich wytwarzanych w miejscowych winiar-
niach. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Eltville, miasta róż, które na-
zywane jest bramą wjazdową do najsłynniejszego regionu winnego 
Niemiec Rheingau. Tutaj mieści się wytwórnia znanego niemieckie-
go wina musującego MM. Przejazd na zwiedzanie Klasztoru Eber-
bach, dawnego opactwa cystersów, gdzie kręcono film „Imię Róży” 
i które słynnie z produkcji doskonałych win. Przejazd na zwiedzanie 
Wiesbaden – ekskluzywnego kurortu ze słynnym Domem Zdrojo-
wym. 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 ty-

powego niemieckiego lokalu z muzyką na żywo.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Dla chętnych proponujemy wypo-
życzenie rowerów i przejazd urokliwą trasą rowerową wzdłuż Renu 
z Rüdesheim do Moguncji (około 40 km). Rowery oddamy w Mo-
guncji i  dalszy program będzie realizowany z  całą grupą (chęć 
wypożyczenia roweru należy zgłosić przy rezerwacji imprezy). Dla 
pozostałych uczestników rano wjazd kolejką linową do Niede-
rwalddenkmal – ogromnego posągu Germanii symbolizującego 
zjednoczenie Niemiec, który znajduje się na wzgórzu, z  którego 
roztacza się piękny widok na miasteczko i zakola rzeki. Skosztujemy 
także słynnej „Rüdesheimer Caffe”, którą przygotowuje się z lokalną 
brandy Asbach. Następnie przejazd do Moguncji. Zwiedzanie mia-
sta – katedra, rynek z zabawną renesansową studnią Marktbrunnen, 
Knebelscher Hof, kościół św. Ignacego, ratusz, Muzeum Gutenber-
ga. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie zwie-
dzanie urokliwych miasteczek nadreńskich – Bacharach i St. Goar. 
Przejazd do skały Lorelei z przepięknym widokiem na zakole Renu. 
Wycieczka statkiem białej floty z St. Goarshausen do Koblencji, pod-
czas której podziwiać będziemy piękne widoki i miejscowe zamki. 
Ten odcinek Renu owiany jest licznymi legendami i uważany jest za 
najbardziej urokliwy. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja w lokalu, te-
raz czas abyśmy skosztowali także słynnych win mozelskich. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. Zwiedzanie Ko-
blencji, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast niemieckich, 
gdzie francuski styl życia miesza się z niemiecką tradycją. Zobaczy-
my 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 mo-
zelskiego… Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w godzinach 
wieczornych.

HOLANDIA

Ren

Koblencja

NIEMCY

BELGIA

FRANCJA

Rüdesheim

Eltville Wiesbaden

Moguncja
Bacharach i St. Goar

St. Goarshausen

Reńskie i mozelskie
Cena: 1 820 PLN

TERMINY:
01.05 – 05.05.2018
25.07 – 29.07.2018
29.08 – 02.09.2018
03.10 – 07.10.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
   (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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 65 EUR, 
   wypożyczenie rowerów – ok. 13 EUR 
   (należy zgłosić przy rezerwacji imprezy)
• Dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie
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DZIEŃ I Godz. 07.00  wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Wyjazd do Fuldy. 
Miasto ma ogromne znaczenie dla chrześcijan, to tutaj św. Bonifacy 
patron Niemiec założył biskupstwo i zapoczątkował rozwój miasta. 
Dzisiaj Fulda określana jest jako „miasto baroku”, a większość zabyt-
ków pochodzi z XVIII wieku. Zwiedzimy: katedrę św. Zbawiciela i św. 
Sebastiana, kościół św. Michała, pałac miejski z ogrodem i oranże-
rią oraz stary ratusz. Miasto uchodzi wśród turystów za koktajl ko-
lorowych impresji, to wspaniała mieszanka tradycyjnych zabytków 
i ogromnych możliwości nowoczesnego wypoczynku i zabawy. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wetzlar, urokliwego miasteczka 
położonego nad rzeką Lahn. To wydarzenia z Wetzlar zainspirowały 
Goethego do napisania powieści „Cierpienia młodego Wertera”. 
Zobaczymy katedrę i pospacerujemy po romantycznej starówce. 
Przejazd do Hanau, miasta braci Grimm, gdzie na rynku stoi pomnik 
narodowy dla uczczenia ich działalności. Następnie udamy się do 
Darmstadt, miasta gdzie króluje nauka i doświadczenia badawcze, 
sztuka, kultura i secesja. Zwiedzimy Wzgórze Matyldy z Kolonią 
Artystów. Tu w niebo wzbija się Wieża Weselna, a urbanistyczną 
atrakcją jest „Waldspirale” – tym fascynującym budynkiem Hunder-
twasser wprowadził przyrodę do miasta. Tereny parkowe, jak Hern-
garten, rokokowy ogród Prinz-Georg-Garten czy botaniczny ogród 

Uniwersytetu Technologicznego przyciągają do miasta miłośników 
przyrody. W Parku Rosenhöhe, z którego roztacza się malownicza 
panorama na miasto, zobaczymy piękne różane ogrody. Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Mannheim nazywanego 
miastem kwadratów, od specyficznego układu ulic na planie sza-
chownicy. Zobaczymy rozbawione centrum miasta  z okazałą baroko-
wą formą pałacu Mannheim, który dzisiaj jest siedzibą uniwersytetu. 
Zwiedzimy także secesyjny zakątek na Friedrichplatz, wieżę ciśnień, 
kościół Chrystusa i kościół jezuitów. Przejazd do Wormacji, jedne-
go z najstarszych miast niemieckich. Zwiedzimy katedrę św. Piotra, 
która jest jedną z trzech romańskich katedr cesarskich w Niemczech 
i należy do najwspanialszych dzieł sztuki budownictwa sakralnego. 
Zobaczymy także największy na świecie pomnik Marcina Lutra, który 
tutaj na Sejmie Rzeszy został skazany na banicję za głoszenie swoich 
poglądów. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu przejazd do Kassel. Miasto, z architektonicz-
nego punktu widzenia, składa się z fascynujących przykładów repre-
zentujących książęcą sztukę budowlaną  położoną w sercu architek-
tury powojennej i rozległych terenów parkowych. Zwiedzimy Pałac 
Wilhelmhöhe i Bergpark z antyczną statuą Herkulesa – symbolem 
miasta i kaskadami z gorącymi źródłami solnymi. Zobaczymy także 
barokowy Park Karlsaue z oranżerią i Pałac oraz Park Wilhelstal. Prze-
jazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Getyngi, miasta zdomino-
wanego przez życie akademickie. Aż 44 laureatów Nagrody Nobla 
urodziło się w tym mieście, studiowali tutaj, wykładali bądź prowa-
dzili badania naukowe na uczelniach. Nad miastem góruje uniwer-
sytet z klasycystycznym głównym gmachem, a po całym mieście 
rozsianych jest 300 marmurowych płyt upamiętniających getyńskich 
uczonych. Stare Miasto, otoczone średniowiecznymi murami, kryje 
liczne zabytkowe budynki i prawdziwy skarb miasta – Gąsiareczkę, 
secesyjną figurkę stojącą przed ratuszem. Wyjazd do Polski. Przyjazd 
do Szczecina ok. godz. 22.00

BELGIA

HOLANDIA

FuldaWetzlar
Hanau

Wormacja

Getynga

Mannheim

Darmstadt

Kassel

NIEMCY

CZECHY
FRANCJA

Cena: 1 790 PLN

TERMINY:
02.05 – 06.05.2018
18.07 – 22.07.2018
19.09 – 23 .09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 35 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Gdzie nowe spotyka stare NOWOŚĆ
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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. Zwie-
dzanie: rezydencja książąt – biskupów z ogrodem Hofgarten, wpi-
sana na listę UNESCO, twierdza Marienberg, zabytkowa starówka. 
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Maulbronn. Zwiedzanie klasztoru 
cystersów, wpisanego na listę UNESCO. Jest to jeden z najlepiej za-
chowanych średniowiecznych kompleksów klasztornych na północ 
od Alp, na którym odcisnęły swoje piętno chyba wszystkie style ar-
chitektoniczne epoki. Przejazd do miasta Triberg, znanej miejscowo-
ści turystycznej, nazywanej bramą do Parku Narodowego Południo-

wy Schwarzwald. Zobaczymy najwyższy wodospad w Niemczech 
i zwiedzimy muzeum zegarów z kukułką. Tutaj spróbujemy słynnego 
tortu i zobaczymy kapelusze „bollenhut” oraz zegary z kukułką, któ-
re są symbolami Schwarzwaldu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.

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

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Fryburga, stolicy Schwa-
rzwaldu, miasta uniwersyteckiego. Zobaczymy stare dzielnice z krę-
tymi zaułkami, idylliczne podwóreczka, wąskie strumyki tzw. „Bäch-
le”, przytulne restauracje, klimatyczne lokale na starówce i górującą 
nad miastem katedrę z oryginalną wieżą. Przejazd do hotelu w oko-
licach Heidelbergu. Obiadokolacja i nocleg.

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

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

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w Alpy Bawarskie. Zwiedzanie bajko-
wych zamków Ludwika II Bawarskiego: Neuschwanstein (wnętrza)- 
zamek prosto z bajki, symbol romantycznej architektury i tragicznej 
historii, najczęściej fotografowany obiekt w Niemczech i zamek 

Hohenschwangau, położony na wysokim wzgórzu, z którego rozta-
cza się wspaniała panorama na jezioro i Alpy. Nocleg w hotelu.

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

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Monachium. Zwiedzanie: kościół św. Michała, katedra, Plac Mariac-
ki, Nowy Ratusz, kościół św. Piotra, rezydencja Wittelsbachów, Viktu-
alienmarkt, Brama Isar, poznawanie zbiorów malarstwa w Starej lub 
Nowej Pinakotece. Czas wolny – czas na golonkę i bawarskie piwo. 
Nocleg w hotelu.

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

CZECHY

AUSTRIA

Norymberga

Monachium

Linderhof

Ratyzbona

Hochenschwangau

Garmisch – Partenkirchen
Zugspitze

NIEMCY

FRANCJA

SZWAJCARIA

Cena: 1 600 PLN

TERMINY:
30.05 – 03.06.2018
11.08 – 15.08.2018
12.09 – 16.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia 
   4 obiadokolacji w cenie 310 zł
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 50 EUR, 
   wjazd na Zugspitze ok. 49 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Cena: 1 820 PLN

TERMINY:
29.04 – 03.05.2018
25.07 – 29.07.2018
05.09 – 09.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
   (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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 50 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Bawaria i zamki Ludwika II

Schwarzwald i Jezioro Bodeńskie

SZWAJCARIA

Würzburg

Maulbronn

Heidelberg

Fryburg
Triberg

AUSTRIA

FRANCJA
NIEMCY

wyspa Mainau Meersburg
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DZIEŃ I  Godz. 06.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 05.45 
przy ul. Sambora – parking dla autobusów. Przejazd do Bolesławca, 
stolicy polskiej ceramiki. Kubeczki w kropeczki, niebieskie paseczki, 
zdobiony czajniczek, kobaltowa barwa cukierniczek – z tym wszyst-
kim 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 dobrej energii i wdzięku. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Rzeszowa. W ciągu ostatnich kilku-
nastu lat, z brzydkiego kaczątka zmienił się on w jedno z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Zobaczymy jeden z bar-
dziej kontrowersyjnych pomników w kraju – Pomnik Czynu Rewolucyj-
nego. Zwiedzimy także stary rynek z ratuszem, pięknie odnowionymi 
kamienicami, nową nawierzchnią i  klimatyczną drewnianą studnią. 
Spacer ulicą 3-go Maja – głównym traktem Śródmieścia, z najbardziej 
reprezentacyjnymi budynkami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie zamku w Łańcucie, 
uważanego za zabytek klasy światowej. W  skład kompleksu 
pałacowo-parkowego wchodzą: Muzeum-Zamek, oranżeria, neo-
barokowy Zameczek Romantyczny, synagoga, klasycystyczna 
ujeżdżalnia, powozownia, stajnie cugowe czy największy w Polsce 
zbiór ikon. Przejazd do Przemyśla. To miasto naprawdę niezwykłe, 
niczym Rzym rozciąga się na siedmiu wzgórzach co sprawia, że 
z każdego miejsca wygląda inaczej. Zobaczymy: Zamek Kazimie-
rzowski, katedrę, rynek z odrestaurowanymi kamieniczkami i  fon-
tanną z niedźwiadkiem, kościół św. Teresy i kościół Marii Magdale-
ny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Lwowa. To miasto symbo-
liczne, 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 tury-
styczne serce miasta - stary rynek z pięknymi kamienicami, w  tym 
słynną czarną kamienicę oraz operę - najpiękniejszy budynek mia-
sta, który widnieje na większości pocztówek oraz katedrę św. Jura. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Śniadanie w  hotelu. Zobaczymy cmentarz Łyczakowski 
i cmentarz Orląt Lwowskich. Następnie  zwiedzimy 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. Czas wolny. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd do Polski. Zwiedzanie zamku 
w  Krasiczynie, który jest jednym z  cenniejszych zabytków archi-
tektury 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 oka-
zale o  każdej porze roku. Zwiedzanie zamku i  spacer po parku. 
Przejazd do Krakowa. Niepowtarzalna atmosfera miasta przycią-
ga jak magnes, szczególnie wyczuwa się to na kosmopolitycznym, 
krakowskim rynku, ale i  zaułki znacznie rzadziej odwiedzane, 
a  może właśnie szczególnie one decydują o  niepowtarzalności 
tego miejsca. Zwiedzimy Stary Rynek, Sukiennice, Bazylikę Ma-
riacką, kościół Dominikanów i Kopiec Kościuszki. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VII Śniadanie w  hotelu. Zwiedzanie Wawelu: komnaty 
i  apartamenty królewskie, skarbiec i  zbrojownia, Smocza Jama, 
katedra, Dzwon Zygmunta. Następnie przejazd na krakowski Ka-
zimierz, historyczną dzielnicę żydowską, która znana jest na całym 
świecie. Dobrze zachowane synagogi oraz muzeum przenoszą 
turystów w  świat judaizmu, to sceneria wielu filmów. Czas wolny 
na „smakowanie” atmosfery Krakowa. Obiadokolacja i  nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd w  drogę powrotną. Przyjazd do 
Szczecina w godzinach wieczornych.

Z Krakowa do Lwowa
Cena: 2 490 PLN

TERMINY:
04.08 – 11.08.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach 
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych 
   przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 220 PLN i 120 UAH
• Dopłata do pokoju 1 os. – 550 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

NOWOŚĆ

POLSKA

CZECHY

UKRAINA
Kraków

Rzeszów Lwów
Krasiczyn
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DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 04.45 
przy ul. Sambora – parking dla autobusów. Przejazd na wschód Pol-
ski. Zwiedzanie Tykocina nazywanego wrotami do Podlasia i per-
łą 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 ho-
telu na Podlasiu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Białegostoku, stolicy 
Podlasia. Bliskie sąsiedztwo Litwy, Białorusi i Rosji sprawiło, że 
od wieków żyli tu zgodnie przedstawiciele różnych wyznań i na-
rodowości. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter mia-
sta, przesiąknięty wielokulturowością. Zaczniemy od zwiedzenia 
pałacu Branickich wraz z otaczającym go cudnym ogrodem. To 
jedno z najcenniejszych barokowych założeń w Polsce, nawią-
zujące do francuskich pałaców. Zobaczymy także rynek z niety-
powym ratuszem, archikatedrę, kościół św. Rocha, cerkiew św. 
Ducha i nowoczesny budynek opery i filharmonii podlaskiej. 
Przejazd na zwiedzanie Krainy Otwartych Okiennic, gdzie po-
spacerujemy po wsiach i przyjrzymy się drewnianej uroczej 
architekturze, ozdobionej dodatkowo pięknymi kwiatami pod 

oknami. Odwiedzimy Puchły, Ciełuszki i Trześciankę. Obiadoko-
lacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Białowieskiego 
Parku Narodowego, najstarszego parku narodowego w Polsce. 
Zobaczymy Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie żyją tarpany, żu-
bry, żubronie, jelenie, dziki i wilki oraz Szlak Dębów Królewskich, 
który tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich 
władców polujących w Puszczy Białowieskiej. Następnie odwie-
dzimy 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 – niepowtarzal-
ne 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 odwiedze-
nia miejscowości. Bez problemu można tu spotkać ludność tatar-
ską, co dostarcza okazji spróbowania niezwykłej kuchni tatarskiej 
np. kołdunów, pierekaczewników, trybuszoków. Zobaczymy także 
Bohoniki, drugi ośrodek na szlaku tatarskim, z meczetem i miza-
rem. Odwiedzimy również Sokółkę malowniczo położoną pośród 
lasów. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Zwiedzimy jesz-
cze Choroszcz, gdzie znajdują się: zespół pałacowo - parkowy Bra-
nickich z barokowym pałacem Jana Klemensa i pięknym parkiem, 
cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Opiekuńczej oraz kościół 
i klasztor Dominikanów. Przyjazd do Szczecina w późnych godzi-
nach wieczornych. 

POLSKA

ROSJA

HajnówkaKraina Otwartych Okiennic

LITWA

Tykocin
Choroszcz

Narew
Kruszyniany
Bahoniki

Cena: 1 380 PLN

TERMINY:
28.07 – 01.08.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnych 
   przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 80 PLN 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Cud, żubr i Podlasie
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DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Wrocławia w go-
dzinach południowych. Zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska: rynek 
z przyległościami – rynek, ratusz, Plac Solny, fara miejska, kompleks 
uniwersytecki (w tym Aula Leopoldina i Oratorium Marianum), Arse-
nał, opera. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i odpo-
czynek. Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie mia-
sta: Ostrów Tumski - wyspa Piasek (bulwar Piotra Włosta), kościół 
Najświętszej Marii Panny na Piasku, kolegiata św. Krzyża, katedra 
Jana Chrzciciela (z możliwością wjazdu na wieżę widokową), brama 
Kluszczanka, ogrody biskupie, ogród botaniczny, Panorama Racła-

wicka, Hala Stulecia. Przejazd do Kłodzka. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Kopalni Soli 
w Złotym Stoku. Przejazd do Kamieńca, gdzie zobaczymy neogo-
tycki 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 kawia-
renki przyciągają tu wielu turystów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Podziemnego Miasta 
Osówka, jednej z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. 
Do dziś nie wiadomo, do czego miał służyć kilkukilometrowy kom-
pleks podziemnych korytarzy budowany przez Niemców w czasie II 
wojny światowej u podnóża Gór Sowich. Wyjazd na zwiedzanie Zam-
ku Książ, niegdyś nazywanego „perłą Śląska”, a także „zamkiem z baj-
ki”. Położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego jest bu-
dowlą charakteryzującą się różnymi stylami architektury, posiadającą 
ponad 400 pomieszczeń. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

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

Podziemne Miasto Osówka
Polanica-Zdrój

Kamieniec

POLSKANIEMCY

CZECHY

Cena: 1 420  PLN

TERMINY:
30.05 – 03.06.2018
11.08 – 15.08.2018

CENA ZAWIERA:
• transport komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnych 
   przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 170 PLN 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Magiczny Dolny Śląsk

DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 
05.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 

Wrocławia w godzinach południowych. Zwiedzanie miasta: 
rynek z przyległościami – rynek, ratusz, Plac Solny, fara miej-
ska, kompleks uniwersytecki (w tym Aula Leopoldina i Orato-
rium Marianum), Arsenał, Hala Stulecia, opera. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek. Nocleg w 
hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie 
miasta: Ostrów Tumski - wyspa Piasek (bulwar Piotra Włosta), 
kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku, kolegiata św. Krzy-
ża, katedra Jana Chrzciciela (z możliwością wjazdu na wieżę 
widokową), brama Kluszczanka, ogrody biskupie, ogród bota-
niczny, Panorama Racławicka. Wyjazd z Wrocławia w godzinach 
popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach 
wieczornych.

Cena: 470 PLN

TERMINY:
26.05 – 27.05.2018
14.07 – 15.07.2018
08.09 – 09.09.2018
06.10 – 07.10.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 80 PLN 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 50 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Wrocław na weekend

CZECHY

NIEMCY

POLSKA
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DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 04:45 
przy ul. Sambora – parking dla autobusów. Przyjazd do Kazimierza 
Dolnego w późnych godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie 
w hotelu i krótki odpoczynek. Następnie zwiedzanie urokliwego 
miasta, pięknie położonego nad Wisłą. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.
 
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie mia-
sta: kościół św. Michała wraz z zespołem dawnego klasztoru Bene-
dyktynek, kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru 
Reformatów, Brama Opatowska, stary rynek wraz z zabytkowymi 

kamieniczkami i ratuszem, katedra, Pałac Biskupi, Synagoga, Za-
mek, Spichlerz. Przejazd do hotelu na Roztoczu. Obiadokolacja 
i nocleg.

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

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Zamościa – „perły rene-
sansu”, miasta umieszczonego na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO: rynek, ratusz, fortyfikacje bastionowe, bramy miejskie, 
katedra, Pałac i Akademia Zamoyskich. Przejazd do Lublina i zwie-
dzanie 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 rynku otoczonego zabytkowymi 
kamieniczkami z gmachem Trybunału Koronnego. Wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1 390 PLN

TERMINY:
13.06 – 17.06.2018
22.08 – 26.08.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 80 PLN 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Roztocze i Lubelszczyzna

Sadomierz
Szczebrzeszyn

Kazimierz Dolny

Krasnobród

Lublin

Zwierzyniec

POLSKA

UKRAINA

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 
przy ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Gdańska 
w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu i krótki 
odpoczynek. Zwiedzanie miasta: Droga Królewska – Brama Wy-
żynna, Katownia, Wieża Więzienna, Złota Brama, Dwór św. Jerzego, 
Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, kamieniczki przy Długim 
Targu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Przejazd do Gdańska – Oliwy. Zwiedzanie Parku Oliwskiego 
i katedry ze słynnymi organami. Przejazd do Sopotu. Spacer po mie-

ście i molo, czas na relaks. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Szwajcarii Kaszubskiej. 
Kościerzyna – kościół św. Trójcy, kościół p.w. Zmartwychwstania Pań-
skiego, skansen Parowozownia. Wdzydze Kiszewskie – Park Etno-
graficzny. Wieżyca - Wieża Widokowa. Kartuzy – kościół p.w. Wnie-
bowzięcia NMP i spacer promenadą nad Jeziorem Karczemnym. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Malborka i zwiedzanie twierdzy krzy-
żackiej, największego zamku ceglanego w Europie. Przejazd do hote-
lu w Ciechocinku, jednego z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. 
Pobyt rekreacyjny w Ciechocinku. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Torunia. Zwiedzanie miasta: Ry-
nek Staromiejski. Pomnik Kopernika, Muzeum Mikołaja Kopernika, 
Planetarium, Dom Eskenów, kamienica „Pod Gwiazdą”, katedra św. 
Jana, Krzywa Wieża, kościół NMP. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wizyta w tężniach solankowych i spa-
cer po parku. Wyjazd do Szczecina w godzinach popołudniowych. 
Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

Cena: 1 690 PLN

TERMINY:
30.06 – 05.07.2018
04.09 – 09.09.2018

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 5 noclegów w hotelach 
• wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie NW 10 000 PLN
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych 
   przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 140 PLN
• Dopłata do pokoju 1 osobowego 
   - 400 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Bursztyny i pierniki

POLSKANIEMCY

Sopot

Malbork

Ciechocinek

Wdzydze Kiszewskie

Kartuzy
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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 oczaro-
wuje urbanistycznym wdziękiem i portową atmosferą. Objazd mia-
sta: 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 Binne-
nalster, malowniczy „Zaułek Wdów”. Z wieży kościoła św. Michała zo-

baczymy wspaniały widok na miasto i port. Na koniec przejdziemy 
się po Repeerbahn, najbardziej grzesznej mili świata, m.in. do Placu 
The Beatles, miejsca odkrycia tej legendarnej grupy. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Bremy, starego han-
zeatyckiego miasta, gdzie historyczne miejsca otacza nowoczesna 
atmosfera. Do wycieczki po najważniejszych atrakcjach Bremy nie 
potrzeba planu miasta – 2000 wykonanych z mosiądzu i stali szpi-
lek prowadzi od placu przed kościołem Najświętszej Marii Panny 
przez rynek  z ratuszem i posągiem Rolanda wpisanymi na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO do ulicy Böttcherstraße, któ-
ra kiedyś była ulicą rzemieślników, a dzisiaj jest centrum kultury 
i sztuki, perełką europejskiej historii kultury. Zobaczymy także ka-
tedrę 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 ogród-
kach piwnych ze wspaniałym widokiem na wodę. W czasie wolnym 
możliwość zrobienia zakupów, bo Brema uchodzi za doskonałe 
miejsce do robienia zakupów. Miedzy zabytkowymi budynkami 
przeplatają się trendy mody i wydarzenia kulturalne. W terminie 
majowym także zwiedzanie ogrodu rododendronów. Wyjazd do 
Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina około 
godz. 22.00

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Lubeki w godzi-
nach południowych. Zwiedzanie starego hanzeatyckiego miasta 7 
wież i marcepana: bajkowa, otoczona wodą starówka, zachwycająca 
średniowiecznymi zabudowaniami z czerwonej cegły (od 1987 roku 

wpisana na listę zabytków UNESCO), gotycka Brama Holsztyńska, 
która jest symbolem miasta, gotycki kościół św. Marii z największy-
mi 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. Przyjazd do 
Wismaru, zabytkowego miasta portowego nad Bałtykiem. Zwiedza-
nie: starówka (od 2002 roku wpisana na listę UNESCO), gotyckie ko-
ścioły św. Mikołaja i św. Jerzego, okazały rynek z renesansową stud-
nią „Wasserkunst”, stary port ze spichlerzami i browarem. Przejazd 
do hanzeatyckiego Rostocku, największego miasta Meklemburgii 
– Przedpomorza. Zwiedzanie: port nad rzeka Warnow, zespół archi-
tektoniczny najstarszego uniwersytetu północnej Europy „Latarni 
Północy”, ratusz, kościół Mariacki. Przejazd do nadmorskiego kurortu 
Warnemünde – czas na relaks i morską rybę. Wyjazd do Polski w go-
dzinach popołudniowych.

Cena: 520 PLN

TERMINY:
19.05 – 20.05.2018
28.07 – 29.07.2018
14.08 – 15.08.2018
14.09 – 15.09.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok.10 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Cena: 550 PLN

TERMINY:
03.05 – 04.05.2018
09.06 – 10.06.2018
04.08 – 05.08.2018
15.09 – 16.09.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 15 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN 
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewleklych płatne dodatkowo -10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Uroki miast Starej Hanzy
Lubeka-Wismar-Rostock

Hamburg – Brema
gdzie tradycja spotyka się z otwartością na świat

NIEMCY

DANIA

Lubeka Wismar

Warnemünde

POLSKA

Rostock

HOLANDIA

Hamburg

Brema

NIEMCY

DANIA

POLSKA
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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 szcze-
gólnego blasku. Zobaczymy: bajkowy pałac Schweriner Schloss ze 

złotymi wieżami, piękną starówkę z majestatyczną katedrą i starym 
ratuszem oraz ogród Alter Garten – klejnot ogrodowej sztuki baro-
ku. Czas wolny, dla chętnych zwiedzanie Galerii Starych i Nowych 
Mistrzów z bogatymi zbiorami malarstwa holenderskiego i fla-
mandzkiego. Przejazd do hotelu, nocleg.

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

HOLANDIA
NIEMCY

DANIA

POLSKA

Heiligendamm
Warnemunde

Bad Doberan
Schwerin

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 – niemiec-
kiego gotyku ceglanego, wilhelmiński Nowy Ratusz, z kopuły którego 

roztacza się wspaniały widok na miasto. Zwiedzimy ogrody Herren-
hausen, zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej 
Europie. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Wolfsburga, gdzie udamy 
się na zwiedzanie Autostadt, czyli znajdziemy się w świecie samocho-
dów. Jak przystało na rasowy park tematyczny, w samochodowym 
miasteczku możemy obejrzeć proces produkcji, uczestniczyć w pro-
jekcjach lub odwiedzić jeden z pawilonów marek należących do VW: 
Skody, Audi, Bentleya i Lamborghini. Ale turystów najbardziej przy-
ciąga 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 milio-
nowy 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 połu-
dniu spacer po mieście i czas wolny. Możliwość zrobienia zakupów 
w pierwszym niemieckim centrum outletowym. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00

Cena: 520 PLN

TERMINY:
02.05 – 03.05.2018
30.06 – 01.07.2018
25.08 – 26.08.2018
29.09 – 30.09.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 10 PLN

Ogrody i samochody
Hannover i Autostadt w Wolfsburgu

Cena: 490 PLN

TERMINY:
31.05 – 01.06.2018 (z wizytą w Graal Müritz)

21.07 – 22.07.2018                             
25.08 – 26.08.2018                   
22.09 – 23.09.2018    

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

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 25 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

7 jezior i morze

HOLANDIA

Hannover

Wolfsburg

NIEMCY

DANIA

POLSKA

NOWOŚĆ
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DZIEŃ I Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Lipska, miasta tar-
gowego i wielkiej metropolii muzycznej. Dzisiaj to dynamiczne mia-
sto 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 Ry-
szard Wagner, a Bach, Mendelssohn i Schumann tworzyli historię 
muzyki. Lipsk został ukształtowany przez wiele stylów architekto-
nicznych, 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 regularnie bywał Goethe, 300 letnią operę, mo-
numentalny Pomnik Bitwy Narodów oraz Dworzec Kolejowy – naj-
większą stację końcową w Europie. Spacer po zabytkowej starówce 
z pięknym ratuszem i czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Wittenbergi. Minęło 500 lat od 
momentu, gdy Marcin Luter przybił swoich 95 tez do drzwi kościoła 
zamkowego w Wittenberdze. Wydarzenie to nie jest wprawdzie hi-
storycznie potwierdzone, ale z całą pewnością zmieniło świat. Marcin 
Luter, mnich, profesor i reformator, znajduje się w centrum uwagi ca-
łego dziesięciolecia, Niemcy wznoszą toast na cześć jednego ze swo-
ich 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 kaza-
nia i po raz pierwszy odprawiał mszę oraz kościół zamkowy, w którym 
znajduje się grób Lutra. Zobaczymy także renesansowe dwory Crana-
chów, gdzie przez długi czas żył i pracował przyjaciel i współpracow-
nik Lutra, sławny Łukasz Cranach Starszy. Wyjazd do Polski w godzi-
nach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00.

CZECHY

POLSKA

NIEMCY

Wittenberga

Lipsk

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 Wschod-
nich, 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 kolegia-
ta św. Serwacego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wernigerode „Kolorowego Mia-
sta”, słynnego z barwnych szachulcowych budynków i bajkowego 
ratusza. Następnie przejazd kolejką wąskotorową Harzquerbahn, cią-
gnioną przez parowóz na najwyższy szczyt gór Harzu, Brocken (1142 
m n.p.m.) i spacer po Brocken śladami „Fausta” Goethego (fanta-
styczne granitowe formy „Diabelska Ambona” i „Ołtarz Czarownic” 
oraz Brockenhaus – centrum informacyjne Parku Narodowego „Ho-
chharz”. Powrót do Polski, przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

Cena: 530 PLN

TERMINY:
31.05 – 01.06.2018
14.07 – 15.07.2018
18.08 – 19.08.2018
08.09 – 09.09.2018
06.10 – 07.10.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 45 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 85 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

W krainie czarownic

Cena: 490 PLN

TERMINY:
28.04 – 29.04.2018
31.05 – 01.06.2018
14.07 – 15.07.2018
18.08 – 19.08.2018
08.09 – 09.09.2018
06.10 – 07.10.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 20 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewleklych płatne dodatkowo -10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Lipska wolność

POLSKA

NIEMCY

Wernigerode
Magdeburg

Quedlinburg
Brocken

Masyw górski Harz

NOWOŚĆ
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DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Zaczniemy od  zwie-
dzenia zamku Moritzburg, myśliwskiego pałacu dynastii Wettynów, 
położonego na środku stawu i otoczonego urokliwym kompleksem 
parkowym. Następnie przejazd do Miśni, stolicy europejskiej porcela-
ny, malowniczo położonej nad Łabą. Spacer po mieście i zwiedzanie: 

Albrechtsburg, katedra, Państwowa Manufaktura Porcelany z bogaty-
mi zbiorami „białego złota”. Przejazd do hotelu w Saksonii Szwajcar-
skiej, nocleg. 

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Saksonii Szwaj-
carskiej. Zobaczymy Bastei, niezwykłą grupę skalną z ponad 200-me-
trowymi pionowymi ścianami, które wyrastają znad brzegu Łaby. W 
połowie XIX w. skały połączono mostem, powstały galeryjki - punkty 
widokowe, spacer może, co prawda, wywołać gęsią skórkę, ale ko-
niecznie trzeba na nie wejść. Przejdziemy także kamiennym mostem 
do twierdzy Neurathen, skąd roztacza się zapierający dech w pier-
siach widok na okolicę. Przejazd do Bad Schandau, znanego kurortu 
w sercu Saksonii Szwajcarskiej, spacer po miasteczku. Następnie uda-
my się do Hinterhelmsdorf na  przejażdżkę łódkami po rzece, która 
wije się malowniczo pośród formacji skalnych. Będziemy płynąć obok 
skał w postaci krokodyli, śpiących owiec czy słoni aż do wyspy miłości 
w kształcie serca - niezapomniane wrażenia gwarantowane. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

Cena: 490 PLN

TERMINY:
30.04 – 01.05.2018
02.06 – 03.06.2018
07.07 - 08.07.2018
19.08 – 20.08.2018
22.09 – 23.09.2018

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

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

Cena: 490 PLN

TERMINY:
02.05 – 03.05.2018                     
16.06 – 17.06.2018      
21.07 – 22.07.2018
14.08 – 15.08.2018                         
15.09 – 16.09.2018
13.10 – 14.10.2018
08.12-09.12.2018  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 (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 43 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
   przewlekłych płatne dodsatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

DZIEŃ I Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Drezna i zwie-
dzanie Starego Miasta: Plac Teatralny z Operą Sempera, Zwinger 
– ukoronowanie barokowego przepychu sztuki dworskiej Augusta 
Mocnego, kościół Dworski, gdzie spoczywa serce Augusta Mocne-

go, Fürstenzug czyli historia władców Saksonii, przedstawiona na 
porcelanie miśnieńskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół 
św. Krzyża, Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas wolny. Po krótkiej 
przerwie przejazd na zwiedzanie Nowego Miasta: „Złoty jeździec”, 
konny pomnik Augusta Mocnego, Pałac Japoński, widok na Stare 
Miasto przez Łabę z perspektywy obrazów Canaletto, Königstrasse. 
Czas na indywidualne obcowanie ze skarbami zbiorów muzealnych: 
Galeria Starych Mistrzów z „Madonną Sykstyńską” Rafaela, kolekcja 
porcelany w Zwingerze, Grüne Gewölbe, najcenniejszy skarbiec Eu-
ropy. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wycieczka zabyt-
kowym statkiem parowym po Łabie do Saksonii Szwajcarskiej. Zo-
baczymy 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 roztacza-
ją się piękne widoki na Saksonię Szwajcarską. Godz. 16.00 wyjazd 
do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00

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

CZECHY

NIEMCY
POLSKA

Bastei
Moritzburg

HinterhelmsdorfBad Schandau

CZECHY

Drezno
Köningstein

Pillnitz

POLSKANIEMCY

Miśnia i Saksonia Szwajcarska
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DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Zielonej Góry. Po 
drodze zatrzymamy się w Świebodzinie przy najwyższej (33 metry) 
figurze Chrystusa Króla Wszechświata. W Zielonej Górze na Winnym 
Wzgórzu czas na kawę i wino z lubuskich winnic w Palmiarni wśród 
120 gatunków roślin tropikalnych. Następnie przejazd do Forst – „Mia-

sta róż”, będącego mekką miłośników tych kwiatów. Zwiedzanie Ogro-
du Różanego położonego na dwóch wyspach na Nysie Łużyckiej, 400 
odmian róż i 40 000 różanych krzewów oraz (w terminie maj/czerwiec) 
gaje rododendronowe. Przejazd do Żar. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu spacer po żarskiej starówce. Przejazd do 
Łęknicy i Bad Muskau, gdzie spacerując będziemy podziwiać najwięk-
szy w Europie transgraniczny Park Mużakowski w stylu angielskim, 
stanowiący jedno z najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki 
ogrodowej XIX wieku (od 2004 roku na liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO). Zwiedzanie Nowego Zamku. Przejazd na zwiedzanie Par-
ku głazów w Nochten. Jest to przykład pokazujący jak zmienić można 
szare tereny pokopalniane w ciekawy krajobraz. W Parku znajduje się 
ponad 7000 głazów narzutowych, do tego tematyczne i ciekawie za-
łożone ogrody. Park powstał w 2003 roku i jest udanym przykładem 
na zagospodarowanie terenu po kopalni odkrywkowej. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina 
w godzinach wieczornych.

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.06.45 na ul. Sambo-
ra – parking dla autokarów. Przejazd do Dobrzycy, gdzie odwiedzimy 
Ogrody Hortulus, w których do zwiedzania dostępnych jest 28 róż-
nych ogrodów tematycznych. Łącznie, na powierzchni ponad 4 tys. 
ha,  zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, 
w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. Są wśród nich ogrody kla-
syczne, jak: japoński, francuski, śródziemnomorski oraz te związane ze 
środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Są też ogrody użyt-
kowe, jak ziołowy, czy warzywny. 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

TERMINY:
12.05.2018
17.06.2018
22.07.2018
11.08.2018
08.09.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: NW (5 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy 
   opłacają indywidualnie ok. 21 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Kołobrzeg i Ogrody Hortulus

Cena: 495 PLN

TERMINY:
26.05 –27.05.2018
14.07 -15.07.2018
15.08 –16.08.2018
15.09 – 16.09.2018

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

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

Łużyce i Park Mużakowski

CZECHY

Forst
Bad Muskau

Zielona Góra

POLSKANIEMCY
Nochten

POLSKANIEMCY

Ogrody Hortulus

Dobrzyca
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Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambo-
ra – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w godzinach przed-
południowych. Przejazd na Wyspę Muzealną tzw. „Akropol Kultury”, 
gdzie zwiedzimy jedno z berlińskich muzeów – Muzeum Pergamoń-
skie lub Muzeum Egipskie. Następnie przejazd przez dzielnicę Pren-
zlauer 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 póź-
nych godzinach popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 
20.30

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w godzinach 
przedpołudniowych. Zaczniemy od zwiedzania Muzeum Żydow-
skiego, które przedstawia historię niemieckich Żydów od czasów 
średniowiecza. Już sama zygzakowata bryła budynku zaprojektowa-
na przez Daniela Libeskinda intryguje i dzisiaj jest nowym symbo-
lem miasta. Następnie przejazd do Dzielnicy Spandau, która kiedyś 
była oddzielną osadą i do dziś zachowała swój odrębny charakter. 
Zobaczymy cytadelę, starówkę i Dom Gotycki. W Spandau znajdu-
je się  również największy deptak w Berlinie z ponad 150 sklepami 
i trzema domami towarowymi - czas na szaleństwo zakupowe. Wy-
jazd z Berlina w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd do 
Szczecina ok. godz. 20.30

Cena: 145 PLN

TERMINY:
19.05.2018
16.06.2018
07.07.2018
29.07.2018
15.08.2018
26.08.2018
15.09.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   i ndywidualnie ok. 13 EUR
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Cena: 145 PLN

TERMINY:
21.04.2018
19.05.2018
16.06.2018
07.07.2018
29.07.2018
15.12.2018 Jarmark Bożonarodzeniowy*
*program do pobrania w biurze lub na stronie 
www.pelikna.szn.pl

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

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

Berlin inaczej

Berlin
modna metropolia pełna przeciwieństw, tygiel narodów

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

Berlin
Spandau

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

Berlin

15.08.2018
26.08.2018
15.09.2018
13.10.2018 Festiwal Świateł
11.11.2018

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

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przejazd do Raddusch, gdzie zwie-
dzimy muzeum regionalne mieszczące się w słowiańskiej twierdzy. 
Następnie przejazd do Lübbenau. Spacer po starówce i parku 
pałacowym z neoklasycznym dworem. Następnie zapraszamy na 
trzygodzinny rejs łodzią kanałami pośród lasów i wiosek łużyckich 
z degustacją szprewaldzkich specjalności. Zwiedzanie skansenu 
regionalnego w Lehde, przedstawiającego życie Serbołużyczan w 
dawnych czasach. Czas wolny w porcie w Lübbenau, możliwość za-
kupu produktów i pamiątek regionalnych. Powrót do Polski. Przyjazd 
do Szczecina ok. godz. 20.30.

Cena: 165 PLN

TERMINY:
05.05.2018
09.06.2018
07.07.2018
05.08.2018
25.08.2018
22.09.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

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

Cena: 160 PLN

TERMINY:
21.04.2018  Festiwal tulipanów
06.05.2018
10.06.2018
21.07.2018
19.08.2018
08.09.2018
07.10.2018

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 25 EUR
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Spreewald
Wenecja Brandenburgii

Poczdam
stolica Brandenburgii, miasto rezydencyjne na wodzie

HOLANDIA
NIEMCY

DANIA

Lübbenau
Raddusch

Lehde
Spreewald

POLSKA

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

Poczdam
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Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię, najpięk-
niejszą z wysp niemieckich. Przyjazd do Sassnitz, skąd wypłyniemy 
na  przejażdżkę statkiem wzdłuż wybrzeża kredowego, znanego 
w świecie z obrazów romantyka Caspara Davida Friedricha. Następ-
nie przejazd kolejką na Kap Arkona – północny przylądek wyspy 
z dwiema latarniami. Następnie udamy się do najpopularniejszego 
kurortu na wyspie, do Binz. Wiekowe domy wczasowe, drewniane 
molo, dom zdrojowy i staroświeckie budki plażowe – to wszystko 
sprawia, że spacerując po miasteczku, można poczuć się jak boha-
ter sentymentalnej powieści z końca XIX wieku. Czas na relaks i …
na rybę. Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00.

POLSKA
NIEMCY

Binz
RUGIA

Kap Arkona
Sassnitz

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

HOLANDIA
NIEMCY

DANIA

POLSKA

Stralsund

Cena: 150 PLN

TERMINY:
03.05.2018
02.06.2018
14.07.2018
18.08.2018
16.09.2018
13.10.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

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

Cena: 170 PLN

TERMINY:
03.05.2018
02.06.2018
14.07.2018
18.08.2018
16.09.2018
13.10.2018

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

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

Stralsund
zabytki architektury i fascynujący świat mórz i oceanów

Rugia na biało i zielono NOWOŚĆ
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Godz. 06.45 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.00 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Ivaneck, gdzie po-
spacerujemy po zagrodzie z danielami i majestatycznymi dębami. 
Zobaczymy interaktywną wystawę odtwarzającą historię tych po-
mnikowych drzew oraz „pospacerujemy” w koronach dębów (450 
metrów). Przejazd do Güstrow, książęcego miasta w środku Poje-
zierza Meklemburskiego. Zobaczymy kaplicę św. Gertrudy z rzeźba-
mi E. Barlacha, renesansowy zamek z ogrodami pełnymi lawendy, 
romańsko-gotycką katedrę, rynek z ratuszem oraz kościół Mariacki. 
Czas wolny. Następnie udamy się do Groß-Raden. Zwiedzimy tutaj 
skansen archeologiczny, gdzie zrekonstruowano osadę słowiańską z 
IX-X wieku. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

Cena: 165 PLN

TERMINY:
28.04.2018
31.05.2018
17.06.2018
15.07.2018
05.08.2018
09.09.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 14 EUR
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przejazd do Neubrandenburga, zwa-
nego „Miastem 4 Bram”. Spacer wzdłuż średniowiecznych, dosko-
nale zachowanych umocnień miejskich. Przejazd do Ankershagen, 
gdzie zwiedzimy Muzeum odkrywcy Troi – Heinricha Schlieman-
na. Następnie udamy się do Waren. Spacer po starówce i wizyta 
w „Müritzeum“ – Centrum Przyrodniczym Pojezierza Meklembur-
skiego 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

TERMINY:
06.05.2018
09.06.2018
07.07.2018
11.08.2018
08.09.2018
06.10.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 17 EUR
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Pojezierze Meklemburskie
z Parkiem Narodowym „Müritz”

Pojezierze Meklemburskie na bis

HOLANDIA
NIEMCY

DANIA

POLSKA

Ankershagen
NeubrandenburgWaren

HOLANDIA
NIEMCY

DANIA

POLSKA

Ivaneck
Güstrow

Groß-Raden

NOWOŚĆ
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Godz. 8.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 przy ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przyjazd do Chorina – zwiedzanie 
Klasztoru Cystersów i spacer po parku założonym przez Petera Len-
né. Przejazd do Niederfinow, gdzie znajduje się wspaniały zabytek 
techniki – Schiffshebewerk, czyli gigantyczny podnośnik do podno-
szenia i opuszczania statków z jednego kanału na drugi, na drodze 
wodnej łączącej Szczecin z Berlinem. Rejs statkiem przez historyczną 
podnośnię. Następnie zwiedzimy Ogród Botaniczno – Leśny w Eber-
swalde – jeden z najstarszych w Europie. Na zakończenie przejazd 
wzdłuż jeziora Werbellinsee przez największy rezerwat przyrody 
w Niemczech, Rezerwat Biosfery Schorfheide – Chorin (jego frag-
ment wpisano w roku 2011 na listę Światowego Dziedzictwa Natury 
UNESCO) do historycznego dworca Kaiserbahnhof Schorfheide. 
Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.00.

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA
Chorin

Eberswalde

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przejazd do Demmin, 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 Bam-
berg”. Przejazd do Kenz, które w średniowieczu było ważnym ośrod-
kiem pielgrzymkowym. Zobaczymy kościół wiejski z epitafium Barni-
ma VI i studnię z cudownym źródłem. Następnie przejazd do Barth, 
według legendy miasto założone zostało przez ocalałych mieszkań-
ców 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

HOLANDIA
NIEMCY

DANIA

POLSKA

Günz
Barth

Kenz Demmin

Cena: 165 PLN

TERMINY:
20.05.2018
24.06.2018
29.07.2018
26.08.2018
08.09.2018
30.09.2018 (odlot żurawi)

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

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 8 EUR
• Ubezpieczenie od chorób 
   przewlekłych płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Cena: 99 PLN

TERMINY:
19.05.2018      
07.07.2018
11.08.2018
08.09.2018 

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

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

Szlakiem książąt pomorskich

Barnimer Land w Brandenburgii
fascynujące spotkanie z przyrodą i obiektami kultury materialnej

NOWOŚĆ
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Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambo-
ra – parking dla autokarów. Przejazd do Baniewic, gdzie odwiedzimy 
winnicę Turnau, jedną z największych w Polsce (pierwsze winobra-
nie miało miejsce w 2014 roku). Następnie udamy się do Chojny. 
Zobaczymy monumentalny kościół farny NMP, późnogotycki ratusz 
i najokazalszy w Polsce platan klonolistny  „Olbrzym”. Przejazd do 
Cedyni i spacer po mieście: pomnik Czcibora przypominający słyn-
ną bitwę pod Cedynią w 972 roku, rezerwat przyrody „Wrzosowiska 
Cedyńskie’. Kolejnym miejscem naszej podróży będzie Bielinek z 
rezerwatem przyrody położonym na zboczach Odry z roślinnością 
leśno-stepową i pięknym widokiem  na „Żuławy Cedyńskie”. Przejazd 
do Siekierek i chwila zadumy na największym na Pomorzu Zachodnim 
cmentarzu wojskowym z poległymi w 1945 roku  żołnierzami I Armii 
Wojska Polskiego. Przyjazd do Szczecina około godziny 20.30.

Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przejazd do Uckerműnde. Zwiedzi-

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

Cena: 120 PLN

TERMINY:
22.04.2018
12.05.2018
24.06.2018
29.07.2018
19.08.2018
08.09.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (5 000 PLN) 
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów płatne indywidualnie ok. 20 PLN

Cena: 90 PLN

TERMINY:
13.05.2018
17.06.2018
22.07.2018
26.08.2018
16.09.2018

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (5 000 PLN) 
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów płatne indywidualnie 
   – 5 EUR i 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Pojezierze Myśliborskie i Cedyński Park Krajobrazowy

Zalew Szczeciński i Puszcza Wkrzańska
po obu stronach granicy

POLSKA

NIEMCY Szczecin

Christiansberg Nowe Warpno

Zalesie

POLSKA

NIEMCY

Szczecin

BaniewiceBielinek
ChojnaCedyna

Siekierki
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Miejsce

Ceny w GBP

Sir Henry

Sir Edward

Sir Richard

Sir Laurence

Sir Michael
Homestay
Sir Michael 
Residental

Sir George

Sir William

Sir Christopher

Zakwaterowanie

Wiek

Daty

Sir Laurence

Cambridge

5 tyg.

3910

4550

3785

3900

3900

3900

Rezydencja

13 – 16

01.07 – 12.08.2018

Sir Edward

Ely

3 tyg.

2575

2575

2575

2910

2435

2575

1970

2575

2575

Rezydencja

9 – 13

08.07 – 05.08.2018

Sir George

KURS STANDARDOWY
ENGLISH COURSE

Cambridge

270 GBP/TYDZ.

7 tyg.

5135

5190

5190

Rodzina

14 – 17 

02.01 – 24.06.2018
26.08 – 16.12.2018

Sir Henry

Bishop’s Stortford

2 tyg.

1900

1900

1900

2090

1760

1900

1410

1900

1900

Rezydencja

10 – 16

08.07 – 05.08.2018

Sir Michael

Cambridge

6 tyg.

5350

4460

4550

4550

4550

Rezydencja 
lub rodzina

14 – 17 

24.06 – 26.08.2018

Sir Richard

Reading

4 tyg.

3250

3250

3250

3730

3110

3250

2530

3250

3250

Rezydencja

10 – 16

08.07 – 12.08.2018

Sir William

KURS INTENSYWNY
INTENSIVE ENGLISH COURSE

Richmond

320 GBP/TYDZ.

8 tyg.

5810

5820

5820

Rezydencja

14 – 17

01.07 – 12.08.2018

Sir Christopher

ZAKWATEROWANIE

Cambridge

175 GBP/TYDZ.

9 tyg.

6460

6440

Rezydencja

16 – 19 

01.07 – 26.08.2018

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

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

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

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

kulturalnych oraz sportowych atrakcji. 

ENGLISH COURSE – 20 godzin tygodniowo w godzinach 09:15 – 
12:45 od poniedziałku do piątku.  Kurs trwa minimum 2 tygodnie.

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

Przyjazd w  niedzielę, powrót w  sobotę. 
W  pierwszym dniu zajęć każdy student 
przechodzi test kwalifikujący do odpo-
wiedniej grupy zaawansowania. Na ko-
niec każdego tygodnia przeprowadzany 
jest test sprawdzający postęp nauki. 

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

DODATKOWO PŁATNE:
• opłata rejestracyjna: 90 GBP 
   (dla osób powyżej 18 r.ż.), 180 GBP 
   (dla osób w wieku 16 lub 17 lat)
• opłata rezerwacyjna: 250 PLN
• dojazd do Cambridge
• wydatki własne
• ubezpieczenie turystyczne 
   na czas podróży

OPCJONALNIE
• transfer z lotniska: Heathrow – 200 GBP, 
  Gatwick – 250 GBP, Stansted – 120 GBP, 
  Luton – 150 GBP
• dopłata za dokwaterowanie u rodziny 
   w standardach: **** 45 GBP/tydz., ***** 
  - 145 GBP/tydz.

Juniors Studio
Język Angielski: Wielka Brytania | programy dla dzieci i młodzieży

Studio Language Courses
Język Angielski: Cambridge

+16 
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Kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek

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

CENY KURSÓW

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

Barcelona | Madryt

Granada | Salamanca | Valencia|Alicante | Sevilla |Malaga | Marbella

20 h

199 €

189 €

20 h + 5 h*

219 €

209 €

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

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

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

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

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

Barcelona, Madryt, Malaga, Sevilla, Alican-
te, Granada, Marbella, Salamanca, Valencia
Szkoła założona w  1989 roku, Enforex jest 
największą organizacją w  Hiszpanii i Ame-
ryce Łacińskiej specjalizuje się w nauczaniu 
języka hiszpańskiego jako języka obcego. 
Centrum Studiów Międzynarodowych z sie-
dzibą w Madrycie.
Szkoła Enforex została zakwalifikowana 
przez katedrę języka hiszpańskiego Uniwer-
sytetu Alcala jako uprawniona do nauczania 
jęz. hiszpańskiego obcokrajowców i  otrzy-
mała certyfikat CEELE.
Wykładowcy w  szkołach Enforexu są skru-
pulatnie dobierani i  muszą spełniać wyso-
kie wymagania oraz posiadać uprawnienia 
do wykładania jęz. hiszpańskiego dla obco-
krajowców.
Budynki szkół we wszystkich miejscowo-
ściach znajdują się w centrum. Klasy wypo-
sażone są w sprzęt multimedialny, internet 
dostępny jest bezpłatnie na terenie szkoły. 

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

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

DODATKOWO PŁATNE:
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Opłata rejestracyjna – 90 €
• Dopłata sezonowa (kurs) 
   02.07 – 31.08.2018 – 25 €/tydzień
• Dopłata sezonowa (zakwaterowanie) 
   01.07 – 01.09.2018 – 35 € za tydzień
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość dokupienia transferu 
   z lotniska, dworca kolejowego

DODATKOWE OPŁATY:
• Opłata rejestracyjna – 75 €
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Książki – 40 €
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość wykupienia transferu 
   z lotniska, dworca kolejowego

510 € - 2 tygodnie

RODZINA/pokój jednoosobowy

Berlin

210 €

B&B

220 €

bez wyżywienia

200 €

695 € - 3 tygodnie

GUESTHOUSES/pokój jednoosobowy bez wyżywienia

Monachium

165 €

KURS

290 € - 1 tydzień

ZAKWATEROWANIE/cena za tydzień

HB

270 €

Ceny za osobę w pokoju 
dwuosobowym/za tydzień

Barcelona | Madryt

Granada | Salamanca

Alicante/Malaga | Sevilla| Walencja

Malaga | Marbella

309 €

FB

219 €

279 €

289 €

AKADEMIK/GUEST HOUSE/CAMPUS
(pościel, ręczniki, wifi, sprzątanie, 

wyżywienie, wspólna łazienka)

229 €

B&B

149 €

209 €

209 €

269 €

FB

179 €

219 €

239 €

MIESZKANIE 
(pościel, ręczniki, koce, 

dostęp do kuchni i pralni, 
wspólna łazienka, TV, wifi, 

ogrzewanie) 

149 €

Bez wyżywienia

109 €

109 €

n/d

219 €

HB

149 €

189 €

209 €

RODZINA
(wifi, pościel, koce, pranie 

raz w tygodniu, wyżywienie)

289 €

HB

199 €

239 €

259 €

Enforex
Język Hiszpański

Carl Duisberg 
Język niemiecki: Berlin, Kolonia, Monachium

+16 

+16 
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apartament
standardowy 

apartament
standardowy 

apartament
standardowy 

apartament 
komfortowy

Rodzina
wyżywienie BB

apartament 
komfortowy

Rodzina
wyżywienie HB

Rodzina
wyżywienie HB

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

1020 PLN

985 PLN

1120 PLN

1510 PLN

1960 PLN

1355 PLN

1460 PLN

1120 PLN

1455 PLN

1960 PLN

1480 PLN

1680 PLN

1690 PLN

1750 PLN

Sezon A
Do 17.03/ Od 30.09

Sezon A
Do 17.03 Od 30.09

Sezon A
Do 17.03/ Od 30.09

520 PLN

 810 PLN

1045 PLN

1720 PLN

1030 PLN

1000 PLN

895 PLN

1120 PLN

1495 PLN

1255 PLN

1345 PLN

955 PLN

1165 PLN

1240 PLN

1480 PLN

ZAKWATEROWANIE niedziela - sobota

ZAKWATEROWANIE niedziela - sobota

ZAKWATEROWANIE niedziela - sobota

pokój 2 os.

pokój 2 os.

pokój 1 os.

pokój 1 os.

pokój 1 os.

pokój 2os.

pokój 2os.

pokój 2os.

pokój 1 os.

pokój 1 os.

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 2 os.

pokój 1 os.

pokój 1 os.

Sezon B
18.03 – 16.06 i 26.08 – 29.09

Sezon B
18.03 – 16.06 i 26.08 – 29.09

Sezon B
18.03 – 16.06 i 26.08 – 29.09

Sezon C
17.06 – 25.08

Sezon C
17.06 – 25.08

Sezon C
17.06 – 25.08

795 PLN

985 PLN

1280 PLN

1780 PLN

1210 PLN

1240 PLN

1020 PLN

1300 PLN

1740 PLN

1370 PLN

1525 PLN

1190 PLN

1345 PLN

1420 PLN

1435 PLN

1470 PLN

1660 PLN

Połącz wypoczynek z  efektywną nauką języka za granicą. Szkoła 
Sprachcaffe to doskonała inwestycja:
• 30 lat doświadczenia w organizowaniu kursów językowych za granicą
• 1 organizacja – 29  szkół językowych – 7 języków
• Szkoły położone w atrakcyjnych okolicach
• Kursanci z całego świata
• Zróżnicowane metody nauczania
• Sympatyczni i pomocni pracownicy
• Zakwaterowanie blisko szkół językowych
• Ekscytujący i różnorodny program zajęć dodatkowych

Bez względu na to, z jakich powodów uczysz się języków, we wszyst-
kich szkołach możesz liczyć na pełne zaangażowanie w proces na-
uczania. Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń przystępuje do testu 
językowego, który zakwalifikuje go do odpowiedniej grupy. Regu-
larne testy w  trakcie trwania kursu stale monitorują postępy nauki. 
Wszystkie szkoły zlokalizowane są w dzielnicach oferujących zabawę 
oraz uczestnictwo w codziennym życiu kulturowym i sportowym.

KURS STANDARDOWY 
– 20 lekcji / 15 godzin tygodniowo / 1 lekcja = 45 minut
To najlepszy kompromis pomiędzy nauką i  wypoczynkiem. Cztery 
lekcje dziennie gwarantują odpowiednie efekty nauki, a po południu 
pozostaje wiele czasu na zajęcia dodatkowe. Minimalny czas trwania 
kursu to tydzień.
KURS INTENSYWNY 
– 30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo / 1 lekcja = 45 minut
Dedykowany osobom , które chcą uczyć się intensywniej i szybciej 
zdobywać płynność w posługiwaniu się językiem.

ZAKWATEROWANIE
APARTAMENTY – posiadają w pełni wyposażoną kuchnię oraz łazien-
ki – urządzone typowo dla danego kraju. W apartamentach samemu 
przygotowuje się posiłki. Dostęne sa pokoje jedno- i dwuosobowe.
Apartamenty standardowe to najtańszy rodzaj zakwaterowania. 
Apartamenty z wyposażoną kuchnią i łazienką. W niektórych można 
dodatkowo wykupić wyżywienie
Apartamenty komfortowe najczęściej mają lepszą lokalizację niż 
standardowe apartamenty i posiadają wyposażenie o wyższym stan-
dardzie. W niektórych można dodatkowo wykupić wyżywienie.
REZYDENCJA – studenci mieszkają „pod jednym dachem” w poko-
jach jedno- lub dwuosobowych. Ten rodzaj zakwaterowania zapew-
nia podstawowe wyposażenie pokoi, o  standardzie zbliżonym do 
akademików.  Wniektórych miejscach można dodatkowo wykupić 
śniadania, lunch i kolacje.
RODZINA GOSZCZĄCA – idealna forma zakwaterowania dla osób, 
które oprócz nauki języka chciałyby poznać styl zycia, tradycję i kul-
turę kraju. 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Oprócz kursu szkoła oferuje program zajęć dodatkowych, m. in. Wie-
czory filmowe, wspólne wyjścia do muzeum, na wystawę czy do klu-
bu, gry, zajęcia sportowe i szkolne party. W weekendy organizowane 
są wycieczki całodniowe.
Niektóre zajęcia dodatkowe nie są wliczone w cenę, można je zare-
zerwować i opłacić na miejscu.

ANGIELSKI – MALTA
Dawna kolonia brytyjska przywita Cię śródziemnomorską atmosferą 
i zaciekawi historią

CENA ZAWIERA:
• test kwalifikacyjny
• kurs językowy wg wybranej opcji
• zakwaterowanie wg wybranej opcji
• test wstępny
• certyfikat ukończenia kursu

DODATKOWE OPŁATY:
• opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• opłata rezerwacyjna za kurs – 300 PLN
• opłata rezerwacyjna za zakwaterowanie 
   – 390 PLN
• podręczniki do wypożyczenia 
   (ok. 10 €/tydz, 30 € depozyt) 
   lub do kupienia w szkole
• ubezpieczenie turystyczne

CENA KURSU / PLN

CENA KURSU / PLN

CENA KURSU / PLN

1 – 8 tydzień

1 – 8 tydzień

1 – 8 tydzień

Terminy kursów na wszystkich poziomach (oprócz rozpoczynających naukę): każdy poniedziałek
Terminy dla osób rozpoczynających naukę 2018: styczeń: 8 | luty: 5 | marzec: 5, 19 | kwiecień: 2, 30 | maj: 21 | czerwiec: 25
| lipiec: 2, 9 16, 23, 30 | sierpień: 6, 13, 20, 27 | wrzesień: 17 | październik: 1, 8, 15, 22 | listopad: 12 

Terminy kursów na wszystkich poziomach (oprócz rozpoczynających naukę): każdy poniedziałek
Terminy dla osób rozpoczynających naukę 2018: styczeń: 29 | luty: 19 | marzec: 12, 19, 26 | kwiecień: 2, 23 |maj: 21 | czerwiec: 11, 18, 25
| lipiec: 2, 9, 16, 23, 30 | sierpień: 6, 13, 20, 27| wrzesień: 3, 17 | październik: 1, 8, 15, 22, 29 | listopad: 12, 26 | grudzień: 10

Terminy kursów na wszystkich poziomach (oprócz rozpoczynających naukę): każdy poniedziałek
Terminy dla osób rozpoczynających naukę 2018: styczeń: 8 | luty: 5 | marzec: 19, 26 | kwiecień: 16 | maj: 21, 28 | czerwiec: 18, 25
| lipiec: 2, 9, 16, 23, 30 | sierpień: 6, 13, 20, 27 | wrzesień: 10 | październik: 8, 22 | listopad: 5 | grudzień: 3

kurs intensywny

kurs intensywny

kurs intensywny

1110 PLN

1400 PLN

1120 PLN

kurs standardowy

kurs standardowy

kurs standardowy

795 PLN

940 PLN

760 PLN

ANGIELSKI – MALTA
Dawna kolonia brytyjska przywita Cię śródziemnomorską atmosferą i zaciekawi historią

FRANCUSKI – NICEA
Idealne połączenie nowoczesnego miasta i francuskiego szyku na pięknym śródziemnomorskim wybrzeżu.

WŁOSKI – FLORENCJA
Przesiąknij włoską kulturą i pasją, poczuj włoski styl życia

Sprachcaffe Language Plus
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

Warunkiem zapisania się na imprezę jest podpisanie umowy zgłoszenia i  wpłacenie 
zaliczki.

W zależności od terminu w jakim się zapisujesz obowiązują następujące kwoty zaliczek:
• zaliczka 10 % przy zapisie
• dopłata do 30 % na 3 miesiące przed rozpoczęciem wycieczki
• dopłata do 100 % na 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Dzwoniąc pod numery 914 881 422 lub 914 881 686, uzyskasz informacje na temat 
możliwości zapisania się na wycieczkę. W tym przypadku zaprosimy Cię do Biura lub 
wyślemy e-mail z umową. Wpłaty można dokonywać gotówką w Biurze lub przelewem 
na konto. Zapraszamy także do Biur Agencyjnych na terenie całej Polski, w nich również 
można dokonać wszelkich formalności.

Kiedy zapisać się na wycieczkę?

Im wcześniej, tym lepiej! Taką zasadę upowszechniamy. Nie ma granicy czasowej, którą 
podajemy jako „termin ostateczny”. Osoby zainteresowane wycieczkami lotniczymi za-
chęcamy do wcześniejszego zapisywania się, grupy samolotowe 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 wyprze-
dzeniem zebrać minimum uczestników, aby dany termin potwierdzić. My czekamy na 
zgłoszenia, a Państwo, pomimo chęci uczestnictwa nie zapisujecie się i czekacie na po-
twierdzenie 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 potwier-
dzone. 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 uzależnio-
na 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji (KR). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,6 % wartości 
wykupionej wycieczki. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej pomo-
że 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
Każdy uczestnik naszych wycieczek jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczenio-
wym 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 wy-
padkiem, 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 ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże dostępne są na naszej stronie in-
ternetowej www.pelikan.szn.pl.

DOKUMENTY PODRÓŻY

Przekraczając granice państw należy posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Do państw strefy Schengen możemy podróżować z paszportem 
lub dowodem osobistym, do pozostałych krajów z paszportem. Szczegółowe informa-
cje znajdziecie Państwo na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/

MIEJSCE ZBIÓRKI

Wszystkie nasze wycieczki autokarowe zaczynają się na ulicy Sambora w Szczecinie. Jest 
tam wyznaczony przez Urząd Miasta parking, gdzie zatrzymują się autokary. Jest to mała 
uliczka, na środku której stoi znak „parking dla autokarów”, na jezdni są dwie koperty.

Wszystkie wycieczki samolotowe rozpoczynają się na lotniskach berlińskich, dla chęt-

nych oferujemy transfery na lotnisko, które organizowane są tylko dla uczestników da-
nej wycieczki.

TRANSPORT

W  zależności od kierunku, długości i  charakteru wycieczki transport może odbywać 
się autokarem lub mniejszymi busami. Wszystkie wycieczki ze Szczecina, które trwają 
więcej niż 2 dni są realizowane autokarem. Na krótszych wycieczkach, jedno lub dwu-
dniowych, może się zdarzyć, że pojedzie mniejszy autokar/bus. Miejsca w  autokarze 
przydzielane są według kolejności zgłoszeń.

ZAKWATEROWANIE 

W trakcie wycieczek organizowanych przez nasze Biuro możecie Państwo spodziewać 
się noclegów w sprawdzonych hotelach, z którymi współpracujemy od lat.  Standard 
hoteli jest zawsze dobry, jednak należy pamiętać, że każdy kraj ma swoją kategoryzację 
obiektów. Przy wyborze hoteli zwracamy też szczególną uwagę na lokalizację, bo prze-
cież miło jest po zakończeniu programu wyjść w miasto i poczuć jego klimat.

PODRÓŻ SAMOLOTEM

Linie lotnicze

Przeloty realizowane są na podstawie regularnych oraz tanich linii lotniczych. Informacja 
o przewoźniku znajduje się w uwagach poszczególnej wycieczki. Pracownicy linii lotni-
czych nie mówią w języku polskim. Na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering.

Opóźnienia

Opóźnienia przelotu wynikają najczęściej z warunków atmosferycznych lub innych za-
kłóceń, 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 
Ustawy o Prawie Lotniczym. Zgodnie z tymi uregulowaniami pasażer ma prawo złożyć 
reklamację do przedstawiciela właściwej linii lotniczej.

Bagaż

W cenie wycieczki zawarty jest zawsze bagaż podręczny (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 im-
prezy. 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 me-
dyczne 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 za-
świadczenie od lekarza, wskazujące potrzebę posiadania przy sobie danego leku).

UWAGA! Podane informacje są ogólne. Przed wylotem należy dokładnie zapoznać się 
ze szczegółowymi warunkami przewozu danego przewoźnika.

Odprawa 

W większości lotów obowiązuje odprawa internetowa. Do jej wykonania potrzebne są 
dane z 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, a  kartę pokładową 
otrzymają Państwo w dniu wylotu. Zgubienie karty pokładowej wiąże się z naliczeniem 
przez przewoźnika dodatkowych kosztów odprawy na lotnisku. Po dokonaniu odprawy 
zmiany w rezerwacji nie są już możliwe.

Miejsca w samolocie

Miejsca w samolocie przydzielane są przez przewoźnika bezpłatnie i losowo, w związku 
z czym nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu miejsc obok siebie. Zmiana miej-
sca na inne jest dodatkowo płatna.

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska pasażera jest możliwa w przypadku, gdy odprawa nie została jeszcze 
dokonana. Jest to usługa dodatkowo płatna. Stawki określa przewoźnik.

WARTO WIEDZIEĆ
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