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SPIS TREŚCI:
Kuligi w Wiśle
Emilia Romagna
Walentynki w Paryżu
Karnawał w Wenecji
Nieoczywista Ziemia Świętokrzyska
Festiwal Kwiatów w Holandii
Wiosenna Primavera
Ołomuniec i Kromieryż
Toskania i Cinque Terre
Londyn i okolice
Wiedeń Express
Liguria i Lazurowe Wybrzeże
Rzymskie Wakacje
Jeziora i góry Italii
Słowenia
Północna Italia
Letnie Estate
Czeskie Trio
Umbria - terra mistica
Buon Viaggio
Tajemnicza Apulia
Błękitna Malta
Jesienny Rzym
Święto wina na Morawach
Wczasy w Bibione
Wczasy w Neum
Wczasy na Wyspie Pag
Miasto Przygód Mandoria
Kolonie w Sudetach



wyjazd z miejsca zbiórki ok. godziny 9:00,
przyjazd do Wisły około godziny 11:00,
krótki spacer z pilotem po mieście dla
chętnych lub czas wolny,
rozpoczęcie kuligu około godziny 14:00 -
przejazd ok. 50 minut doliną Białej
Wisełki w Wiśle. Po kuligu poczęstunek i
biesiada w chacie, która znajduje się u
wylotu doliny (najpiękniejsza karczma
przy tej trasie kuligowej, ciepła,
ogrzewana, z muzyką góralską oraz
muzyką z głośników w tle). Poczęstunek -
zestaw grillowy: kiełbaska na grilla, chleb
ze swojskim smalcem i ogórkiem,
„oscypek” z żurawiną, herbata ziołowa.
Po poczęstunku zabawa z góralskim
wodzirejem - muzykiem i gawędziarzem.
około 17:30 wyjazd w drogę powrotną,
powrót na miejsce zbiórki ok. godziny
18:30-19:00

Ramowy program wyjazdu: Cena: 179 PLN

przejazd komfortowym autokarem,
spacer po Wiśle z pilotem, kulig,

poczęstunek w karczmie, zabawa w
chacie z udziałem wodzireja,

opieka pilota, ubezpieczenie NNW 

Cena zawiera:

Dodatkowe informacje:

Dzieci poniżej 12 roku życia w
towarzystwie 2 dorosłych: 149 PLN.

Dodatkowo płatne dla chętnych:
żurek lub kwaśnica w cenie 

15 PLN/osobę. 

Kuligi w Wiśle
08.01.2023 oraz 12.02.2023
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Cena:  890 PLN + €190

przelot samolotem rejsowym,
bagaż podręczny, noclegi w hotelu

3*, śniadania wzmocnione,
ubezpieczenie,  składki na TFG i

TFP, opiekę pilota 

Cena zawiera:

Dodatkowo płatne €70:

transfery autokarowe, przewodników
lokalnych, wstępy do zwiedzanych

obiektów, taksy klimatyczne, zestaw
słuchawkowy audio-guide na całej

trasie

Emilia Romagna
25-28.01.2023

Dzień 1 – przelot samolotem rejsowym linii
Ryanair do Bolonii Forli. Po przylocie transfer
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2 – przejazd do Rawenny, zwiedzanie
z przewodnikiem lokalnym. Dalszy przejazd
do Ferrary, spacer po mieście z romańską
katedrą oraz zamkiem. Powrót do hotelu,
nocleg.

Dzień 3 – przejazd do Modeny, zwiedzanie
miasta. Następnie przejazd do Maranello –
zwiedzanie Muzeum Ferrari. Przejazd do
Parmy, zwiedzanie miasta. Dla chętnych
możliwość zorganizowania degustacji
najsłynniejszych lokalnych produktów.

Dzień 4 – zwiedzanie Bolonii, spacer po
centrum z przewodnikiem lokalnym. Około
godziny 11 przejazd na lotnisko Bolonia
Forli, wylot do Polski.
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Cena:  1150 PLN + €200

przelot samolotem rejsowym,
bagaż podręczny, noclegi w hotelu

3*, śniadania wzmocnione,
ubezpieczenie,  składki na TFG i

TFP, opiekę pilota 

Cena zawiera:

Dodatkowo płatne €200:

transfery autokarowe, bilety
komunikacji miejskiej, przewodników

lokalnych, wstępy do zwiedzanych
obiektów, taksy klimatyczne, zestaw

słuchawkowy audio-guide 

Walentynki w Paryżu
12-15.02.2023

Dzień 1 – przelot samolotem rejsowym linii
Easy Jet do Paryża. Po przylocie transfer do
centrum, objazd miasta autokarem, czas
wolny na kolację. 

Dzień 2/3/4 – po śniadaniu przejazd
komunikacją miejską do centrum Paryża,
zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem:
Wieża Eiffle’a, Wyspa Cite z Conciergerie,
Sainte Chapelle oraz Katedrą Notre Dame.
Wizyta w Dzielnicy Łacińskiej ze słynną
Sorboną i Panteonem. Wizyta w Dzielnicy
Montmartre ze słynnym na całym świcie
Kabaretem Moulin Rouge, Placem Pigalle
oraz Bazyliką Sacre Coeur. Łuk Triumfalny,
Pola Elizejskie, Kompleks Inwalidów, Plac de
la Concorde. Wizyta w Muzeum d’Orsay. 

Dzień 4 – w godzinach popołudniowych
transfer na Lotnisko Charles de Gaulles w
Paryżu, lot powrotny do Krakowa liniami
Easy Jet.
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Dodatkowo płatne €200:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, statek do
Wenecji, taksy klimatyczne, system

nagłaśniający audio-guide

Cena:  990 PLN + €80

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Cena zawiera:

Karnawał w Wenecji
i walentynkowa Werona

11-14.02.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd
tranzytowy przez Czechy i Austrię do Włoch.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Padwy.

Dzień 2 – przejazd do Wenecji, rejs statkiem
do centrum miasta. Zwiedzanie Wenecji z
lokalnym przewodnikiem: czas wolny na
zakupy oraz obiad. Możliwość udziału w
pokazie strojów karnawałowych na Placu
Świętego Marka. 

Dzień 3 – przejazd do Werony. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem lokalnym.
Obiadokolacja w restauracji w Weronie
(dodatkowo płatna dla chętnych). Około
godziny 19 wyjazd w drogę powrotną, nocny
przejazd 

Dzień 4 – powrót na miejsce zbiórki w
godzinach porannych według rozkładu.
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Dodatkowo płatne 220 PLN:

przewodników lokalnych, bilet wstępu
do Muzeum Porcelany w Ćmielowie,

wizytę w winnicy połączoną z
degustacją wina, wizytę w browarze

połączoną z degustacją piwa i
przekąską, Wieczór Słowiański z

animacjami, zestaw słuchawkowy
audio-guide na całej trasie.

 
 

Cena:  590 PLN
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
nocleg, nielimitowany dostęp do

centrum SPA z basenem na terenie
hotelu, ubezpieczenie, opiekę

pilota, składki na TFG i TFP

Nieoczywista Ziemia
Świętokrzyska

11-12.03.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd
do Ćmielowa. Zwiedzanie Żywej Fabryki
Porcelany. Następnie przejazd do rodzinnej
winnicy w okolicy Opatowa i udział w
degustacji świętokrzyskiego wina. Przejazd
do Starachowic, zakwaterowanie w hotelu,
czas wolny na relaks i odprężenie w
hotelowym SPA. Obiadokolacja. W godzinach
wieczornych Wieczór Słowiański. Dla
chętnych degustacja nalewki i naparu z
lubczyku oraz nauka lotu na miotle. 

Dzień 2 – wykwaterowanie z hotelu,
przejazd do Wąchocka, miasta znanego z
wielu żartów i kawałów. Dalszy przejazd do
Kielc - wizyta na Kadzielni, spacer po
mieście. Czas wolny na Rynku. Na
zakończenie programu degustacja 3
gatunków piwa w jednym z browarów
restauracyjnych w Kielcach z poczęstunkiem
(burger mięsny lub wegetariański). Wyjazd w
drogę powrotną i powrót na miejsce zbiórki.
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Na Dzień Kobiet i Mężczyzn



Dodatkowo płatne €130:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, rejs po
Amsterdamie, taksy klimatyczne,
system nagłaśniający audio-guide

Cena:  1150 PLN + €295
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Festiwal Kwiatów w Holandii
19-23.04.2023

Dzień 1 – wyjazd z Katowic, przejazd przez
Polskę i Niemcy. Zakwaterowanie w hotelu.

Dzień 2 – wyjazd w kierunku Holandii.
Przejazd do Goudy - wizyta na targu
serowym. Zwiedzanie Keukenhof –
największego wiosennego ogrodu świata.
Przejazd do Rotterdamu.

Dzień 3 – wyjazd do Zaandam i zwiedzanie
Zaanse Schans. Wizyta na farmie serowej.
Dalszy przejazd do Amsterdamu -
zwiedzanie miasta. 

4. dzień – udział w spektakularnej paradzie
kwiatów. Przejazd do Hagi - zwiedzanie
miasta. Następnie przejazd do Madurodam
czyli Holandii w miniaturze. Przejazd w
kierunku Niemiec na nocleg.

5.dzień – wyjazd w drogę powrotną do
Polski, powrót na miejsce zbiórki.
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Dodatkowo płatne €100:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, statek do
Wenecji, taksy klimatyczne, system

nagłaśniający audio-guide

Cena:  950 PLN + €150
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Wiosenna Primavera
29.04-03.05.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca, przejazd przez
Czechy i Austrię do Włoch, obiadokolacja i
nocleg w okolicach Padwy.

Dzień 2 – przejazd do Wenecji, rejs statkiem
do centrum miasta, zwiedzanie z
przewodnikiem lokalnym, czas wolny.
Następnie przejazd do Padwy, zwiedzanie.

Dzień 3 – przejazd do Werony, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem lokalnym, czas
wolny. Dalszy przejazd do miasteczka
Sirmione. Czas wolny na relaks nad Jeziorem
Garda.

4. dzień – po śniadaniu przejazd do
Mediolanu. Zwiedzanie miasta z
przewodnikiem lokalnym, czas wolny.  

5.dzień – po wczesnym śniadaniu wyjazd w
drogę powrotną do Polski, powrót na
miejsce zbiórki.
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Dodatkowo płatne £360:
przewodników lokalnych, wstępy do
zwiedzanych obiektów, rejs statkiem

po Tamizie, bilety komunikacji
miejskiej, taksy klimatyczne, zestaw

słuchawkowy audio-guide 
 

Dzień 1 – przelot samolotem rejsowym
PLL LOT do Londynu z przesiadką w
Monachium. Zwiedzanie Londynu:
Houses of Parliament i Big Ben,
Trafalgar Square, Galeria Narodowa. 

Dzień 2 – dalsze zwiedzanie Londynu:
Tower of London, Tower Bridge, rejs
statkiem wycieczkowym po Tamizie,
Opactwo Westminsterskie.

Dzień 3 – przejazd do Hampton Court 
 położonego w dzielnicy Richmond.
Następnie przejazd do Windsoru oraz
wizyta w Kew Gardens. Dalszy przejazd
do hotelu w okolice Oxfordu.

Dzień 4 – przejazd do Oxfordu.
Następnie przejazd do Bath i objazd
piętrowym autobusem pięknego miasta.
Przejazd w okolice Salisbury - Amesbury.

Dzień 5 – przejazd do Stonehenge.
Następnie przejazd przez malownicze
wybrzeże południowej Anglii do
Brighton. Wizyta w Royal Pavillion.

Dzień 6 – dalsze zwiedzanie Londynu:
Greenwich, Muzeum Figur Woskowych,
Katedra Świętego Pawła, dzielnica City of
London. 

Dzień 7 – przejazd do centrum
Londynu. Wizyta pod Pałacem
Buckingham, a następnie czas wolny w
centrum stolicy. Po południu przelot do
Polski. 

Cena: 1250 PLN + £400
Cena zawiera:

przelot do Londynu, bagaż rejestrowany
23 kg, przejazdy autokarem na miejscu,

noclegi w hotelu 3*, ubezpieczenie ,
składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Londyn i okolice
29.04-06.05.2023
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Dodatkowo płatne 650CZK:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, wstępy do

zwiedzanych obiektów, system
nagłaśniający audio-guide

Cena:  250 PLN
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,  
ubezpieczenie , składki na TFG i

TFP, opiekę pilota 

Ołomuniec i Kromieryż 
27.05.2023

wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do
Ołomuńca;
przyjazd do centrum Ołomuńca,
zwiedzanie miasta: Katedra św. Wacława,
Górny i Dolny Rynek, Kolumna Świętej
Trójcy, Ratusz, czas wolny;
przejazd do Kromieryża – jednego z
najpiękniejszych miast Republiki Czeskiej
nazywanego ukwieconym skarbcem
Moraw – wizyta w ogrodzie kwiatowym,
zwiedzanie wnętrz Pałacu
Arcybiskupiego oraz czas wolny na
spacer po przyzamkowych ogrodach;
około godziny 18:00 wyjazd w drogę
powrotną, powrót na miejsce zbiórki
około godziny 21:00. 

Ramowy plan wyjazdu:
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Dodatkowo płatne €150:
usługa przewodników lokalnych,

wjazdy do miast i parkingi, statek do
Wenecji, taksy klimatyczne, bilet na

pociąg w Cinque Terre, system
nagłaśniający audio-guide

Cena: 1350 PLN + €250
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki
według rozkładu, przejazd do Włoch,
nocleg w okolicach Padwy.

Dzień 2 – przejazd do Fiesole, z
którego roztacza się cudowna
panorama na Florencję. Następnie
przejazd do Pistoi - spacer po mieście.

Dzień 3 – przejazd nad Morze
Liguryjskie na teren Parku Narodowego
Cinque Terre – przejazd pociągiem
pomiędzy miasteczkami, czas wolny na
plażowanie. 

Dzień 4 – po śniadaniu przejazd do
San Gimignano – spacer po miasteczku
wież, przejazd do Sieny – spacer po
mieście.

Dzień 5 – po śniadaniu przejazd do
Pizy – zwiedzanie. Następnie przejazd
nad morze w okolice Viareggio, czas
wolny na plażowanie. 

Dzień 6 – przejazd do Florencji –
zwiedzanie kolebki renesansu, czas
wolny na zakupy na florenckim targu.
Przejazd do hotelu w okolicy Padwy.

Dzień 7 – po śniadaniu wyjazd w drogę
powrotną do Polski, przejazd przez
Austrię i Czechy, powrót na miejsce
zbiórki. 

Toskania i Cinque Terre
04-10.06.2023
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Dodatkowo płatne €45:
opłaty wjazdowe i parkingowe,

przewodnika lokalnego, wstępy do
zwiedzanych obiektów, zestaw

słuchawkowy audio-guide
 

Cena: 290 PLN
Cena zawiera:

przejazd komfortowym
autokarem,  ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Wiedeń Express
11.06.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd przez Czechy do Wiednia,
około godziny 9.30-10.00 przyjazd do
Wiednia. Przejazd do Pałacu
Schönbrunn, zwiedzanie wnętrz oraz
czas wolny na spacer po ogrodzie.
Około południa przejazd do centrum
miasta: zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem: Katedra św.
Szczepana, Graben z Kolumną św.
Trójcy, Ringstrasse z Ratuszem, Operą,
Kościołem Wotywnym, Pałacem
Cesarskim Hofburg, objazd autokarem
najbardziej reprezentacyjnej ulicy
Wiednia czyli Ringstrasse, czas wolny,
około godziny 20.00 wyjazd w drogę
powrotną do Polski, powrót na miejsce
zbiórki w godzinach nocnych.
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Dodatkowo płatne €100:
usługa przewodników lokalnych,

wjazdy do miast i parkingi, statek do
Wenecji, taksy klimatyczne, system

nagłaśniający audio-guide

Cena: 1250 PLN + €380
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd do Włoch. Zakwaterowanie w
hotelu w okolicach Padwy.

Dzień 2 – przejazd do Sirmione, spacer
po miasteczku malowniczo położonym
nad Jeziorem Garda. Dalszy przejazd
do hotelu w okolice San Remo.

Dzień 3 – całodzienny pobyt
rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie
i kąpiel w błękitnych wodach Morza
Śródziemnego.

Dzień 4 – przejazd do Francji.
Zwiedzanie Cannes. Następnie
przejazd do Antibes. Powrót do hotelu,
możliwość dalszego plażowania.
 
Dzień 5 – przejazd do Saint Tropez.
Spacer po mieście. Czas wolny.
Następnie zwiedzanie Nicei – stolicy
rejonu Liguryjskiego Wybrzeża.

Dzień 6 – całodzienny pobyt
rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie
i kąpiel w błękitnych wodach Morza
Śródziemnego.

Dzień 7 – przejazd do Monako, spacer
po mieście. Przejazd do hotelu w
okolice Werony.

Dzień 8 – droga powrotna do Polski.
Powrót na miejsce zbiórki.

Liguria i Lazurowe Wybrzeże
24.06-01.07.2023
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Dodatkowo płatne €150:
usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, taksy

klimatyczne, system nagłaśniający
audio-guide

Cena: 1390 PLN + €250
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd do Włoch. Zakwaterowanie w
hotelu w okolicach Padwy.

Dzień 2 – przejazd do Sirmione, spacer
po miasteczku malowniczo położonym
nad Jeziorem Garda. Dalszy przejazd
do hotelu w okolice San Remo.

Dzień 3 – całodzienny pobyt
rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie
i kąpiel w błękitnych wodach Morza
Śródziemnego.

Dzień 4 – przejazd do Francji.
Zwiedzanie Cannes. Następnie
przejazd do Antibes. Powrót do hotelu,
możliwość dalszego plażowania.
 
Dzień 5 – przejazd do Saint Tropez.
Spacer po mieście. Czas wolny.
Następnie zwiedzanie Nicei – stolicy
rejonu Liguryjskiego Wybrzeża.

Dzień 6 – całodzienny pobyt
rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie
i kąpiel w błękitnych wodach Morza
Śródziemnego.

Dzień 7 – przejazd do Monako, spacer
po mieście. Przejazd do hotelu w
okolice Werony.

Dzień 8 – droga powrotna do Polski.
Powrót na miejsce zbiórki.

Rzymskie Wakacje 
1.07-09.07.2023
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–

Polecane dla rodzin



Dodatkowo płatne €150:

Cena: 2290 PLN + €160
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, statek do

Wenecji, taksy klimatyczne, rejsy,
kolejka na Monte Baldo, kolejka do
Bergamo Alta, system audio-guide

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd do Włoch, zakwaterowanie w
hotelu w okolicach Werony.

Dzień 2 – przejazd do Werony,
zwiedzanie miasta, dalszy przejazd do
Sirmione, spacer po miasteczku, czas
wolny na spacer i kąpiel w jeziorze.

Dzień 3 – przejazd do Malcesine,
wyjazd kolejką na Monte Baldo z
którego roztacza się jeden z
najpiękniejszych widoków na Jezioro
Garda i okoliczne Alpy. Następnie rejs
statkiem do Limone sul Garda. Czas na
degustację i zakup limoncello.

Dzień 4 – przejazd do Mediolanu,
zwiedzanie lokalnym przewodnikiem,
czas wolny na zakupy w Stolicy Mody.
 
Dzień 5 – przejazd do Bellaggio,
najpiękniejszego kurortu Jeziora Como.
Przeprawa promowa do Tremezzo, a
następnie przejazd widokową trasą do
miasteczka Como.

Dzień 6 – przejazd do Bergamo,
spacer po przepięknym Bergamo Alto,
czas wolny. Dalszy przejazd nad Jezioro
Iseo – spacer po miasteczku Iseo .

Dzień 7 – droga powrotna do Polski,
po drodze krótki postój nad Laghi di
Fusine. Powrót na miejsce zbiórki.

Jeziora i góry Italii
02-08.07.2023
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Dodatkowo płatne €160:

Cena: 2190 PLN 
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

wjazdy do miast, parkingi,
przewodnicy lokalni, wstępy do

zwiedzanych obiektów, taksy
klimatyczne, zestaw słuchawkowy

audio-guide.
 
 

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd na teren Słowenii, zwiedzanie
Mariboru.

Dzień 2 – przejazd do Skofja Loka,
spacer po miasteczku uznawanym za
najbardziej urokliwe miasteczko
Słowenii, dalszy przejazd do Lublany i
zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem.

Dzień 3 – przejazd na Wybrzeże Morza
Adriatyckiego, spacer po cudownym
miasteczku Piran. Przejazd do
pobliskiego Portoroż, czas wolny na
plażowanie i relaks nad morzem.

Dzień 4 – przejazd w okolice
miejscowości Szkocjan na zwiedzanie
Jaskiń Szkocjańskich, następnie dalszy
przejazd do Brezje do najważniejszego
Sanktuarium Maryjnego Słowenii.
 
Dzień 5 – przejazd do Bledu – wizyta
na zamku nad Jeziorem Bledzkim oraz
rejs łódkami na wysepkę na jeziorze do
kościoła Wniebowzięcia NMP, przejazd
do Wąwozu Vintgar.

Dzień 6 – przejazd nad Jezioro Bohinj,
czas wolny na plażowanie. Możliwość
wyjazdu kolejką linową na szczyt Vogel.

Dzień 7 – przejazd do Planicy,
zwiedzanie skoczni narciarskiej. Powrót
na miejsce zbiórki.

Słowenia
02-08.07.2023
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Dodatkowo płatne €170:
przewodnicy lokalni, bilet na przejazd
pociągiem Bernina Express, wstępy

do zwiedzanych obiektów, taksy
klimatyczne, zestaw słuchawkowy

audio-guide 
 

Cena: 2250 PLN
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Bernina Express
05-09.07.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd
przez Czechy do Ołomuńca. Spacer po
najpiękniejszym mieście Moraw. 

Dzień 2 – przejazd do Salzburga.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
lokalnym, przejazd do Hellbrun.

Dzień 3 – przejazd do Szwajcarii do
miejscowości Chur: 4-godzinna podróż
pociągiem Bernina Express. Trasa prowadzi
przez najpiękniejsze krajobrazy alpejskie. W
dalszej kolejności przejazd do miejscowości
Sirmione.

Dzień 4 – przejazd do Werony – spacer po
mieście. Przejazd do Padwy – zwiedzanie
miasta,

Dzień 5 – przejazd do Lubljany, zwiedzanie
miasta. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd
na miejsca zbiórki w godzinach nocnych.
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usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, statek do

Wenecji i Limone sul Garda, taksy
klimatyczne, kolejka na Monte Baldo
 i Monte Lussari,, system audio-guide

Dodatkowo płatne €160:

Cena: 990 PLN + €290 
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd do Włoch. Zakwaterowanie w
hotelu w okolicach Tarvisio.

Dzień 2 – przejazd do Werony,
zwiedzanie miasta, przejazd do
Sirmione, spacer po miasteczku, czas
wolny na kąpiel w jeziorze.

Dzień 3 – przejazd do Malcesine,
wyjazd kolejką na Monte Baldo z
którego roztacza się jeden z
najpiękniejszych widoków na Jezioro
Garda i okoliczne Alpy. Następnie rejs
statkiem do Limone sul Garda. Czas na
degustację i zakup limoncello.

Dzień 4 – przejazd do Mediolanu,
zwiedzanie lokalnym przewodnikiem,
czas wolny na zakupy w Stolicy Mody.
 
Dzień 5 – przejazd do Bellaggio,
najpiękniejszego kurortu Jeziora Como.
Przeprawa promowa do Tremezzo, a
następnie przejazd widokową trasą do
miasteczka Como.

Dzień 6 – przejazd do Bergamo,
spacer po przepięknym Bergamo Alto,
czas wolny. Dalszy przejazd nad Jezioro
Iseo – spacer po miasteczku Iseo .

Dzień 7 – droga powrotna do Polski,
po drodze krótki postój nad Laghi di
Fusine. Powrót na miejsce zbiórki.

Północna Italia
15-22.07.2023
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Dodatkowo płatne €120:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, statek do
Wenecji, taksy klimatyczne, system

nagłaśniający audio-guide

Cena: 1090 PLN + €120
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Letnie Estate
11-15.08.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki, nocny
przejazd do Włoch. 

Dzień 2 – przyjazd do Padwy – spacer po
mieście z pilotem, czas wolny. Przejazd do
hotelu w ok. Padwy. 

Dzień 3 – przejazd do Werony, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem lokalnym, czas
wolny. Następnie przejazd do Vicenzy z
ciekawym centrum - zwiedzanie, czas wolny.
Dalszy przejazd na Monte Berico i spacer po
mieście. 

Dzień 4 – przejazd do Wenecji, rejs statkiem
do centrum miasta, zwiedzanie z
przewodnikiem lokalnym, czas wolny.
Następnie rejs wyspy Burano oraz Murano –
wizyta w fabryce szkła weneckiego. 

Dzień 5 – droga powrotna do Polski,
przyjazd na miejsce zbiórki.
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Dodatkowo płatne 
1000 CZK:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, taksy

klimatyczne, system nagłaśniający
audio-guide

Cena: 950 PLN 
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Czeskie trio
12-14.08.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd
do Czeskiego Krumlova. Spacer z
przewodnikiem lokalnym po jednym z
najpiękniejszych czeskich miast wpisanym na
Listę Dziedzictwa UNESCO. Dalszy przejazd
do hotelu w okolicach Pragi.

Dzień 2 – przejazd do centrum Pragi,
zwiedzanie miasta z przewodnikiem
lokalnym: Hradczany z Zamkiem Królewskim
(z zewnątrz), Katedrą św. Wita, Bazyliką św.
Jerzego i słynną Złotą Uliczką, Most Karola,
Rynek Starego Miasta i inne. Czas wolny.
Powrót do hotelu.

Dzień 3 – przejazd do Ołomuńca,
najpiękniejszego miasta i historycznej stolicy
Moraw. Spacer po mieście z przewodnikiem
lokalnym od Katedry św. Wacława po dwa
malownicze rynki. W godzinach
popołudniowych wyjazd w stronę Polski,
powrót na miejsce zbiórki.
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Dodatkowo płatne €130:

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, taksy

klimatyczne, system nagłaśniający
audio-guide

Cena: 1190 PLN + €230
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Umbria - terra mistica
12-18.08.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd
do Włoch.

Dzień 2 – przejazd do Asyżu, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem lokalnym, spacer po
średniowiecznym centrum miasta.

Dzień 3 – przejazd do Perugii, zwiedzanie
centrum miasta, dalszy przejazd do Todi.

Dzień 4 – przejazd do Gubbio, spacer po
miasteczku, dalszy przejazd i zwiedzanie
niesamowitych Grot Frasassi.

Dzień 5 – przejazd do Spoleto, a następnie
do Roccaporena i Cascia - zwiedzanie miast.

Dzień 6 – przejazd nad Jezioro
Trazymeńskie do Castiglione del Lago, czas
wolny na krótki odpoczynek nad jeziorem.

7.dzień – droga powrotna do Polski.
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Dodatkowo płatne €150:

Cena: 1390 PLN + €290
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

usługa przewodników lokalnych,
wjazdy do miast i parkingi, statek do
Wenecji, taksy klimatyczne, system

nagłaśniający audio-guide

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd do Włoch.

Dzień 2 – przejazd do Wenecji, rejs
statkiem do centrum miasta,
zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym,
przejazd do Padwy - spacer po mieście. 

Dzień 3 – przejazd do Bolonii,
zwiedzanie miasta wież i podcieni z
przewodnikiem lokalnym.

Dzień 4 – przejazd do Rzymu i
Watykanu, zwiedzanie z przewodnikiem

Dzień 5 – przejazd na dalsze
zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem.

Dzień 6 – przejazd na Monte Cassino –
wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich
oraz w Klasztorze Benedyktynów. Czas
wolny na odpoczynek nad jeziorem lub
przy basenie.

Dzień 7 – przejazd do Asyżu,
zwiedzanie miasta, a następnie wizyta
w Bazylice Matki Bożej Anielskiej.
Przejazd do Cortony – spacer po
toskańskim miasteczku

Dzień 8 – przejazd do Florencji,
zwiedzanie stolicy Toskanii z lokalnym
przewodnikiem

Dzień 9 – droga powrotna do Polski. 

Buon Viaggio
09-17.09.2023
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Dodatkowo płatne €150:
transfery autokarowe, usługa

przewodników lokalnych, wjazdy do
miast i parkingi, statek do Wenecji,

taksy klimatyczne, system
nagłaśniający audio-guide

Cena: 1390 PLN + €390
Cena zawiera:

przelot samolotem rejsowym,
bagaż podręczny, noclegi w hotelu

3*, śniadania wzmocnione,
ubezpieczenie, składki na TFG i

TFP, opiekę pilota 

Tajemnicza Apulia
22-27.09.2023

Dzień 1 – przelot samolotem rejsowym
Ryanair do Bari. Przejazd do Monopoli i
Polignano a Mare, czas wolny.

Dzień 2 – zwiedzanie Alberobello,
Locorotondo oraz Martina Franca.

Dzień 3 – przejazd do Ostuni, spacer po
miasteczku. Dalszy przejazd w okolice Lecce,
czas wolny na spacer i wypoczynek na plaży. 

Dzień 4 – wypoczynek na plaży lub nad
basenem. 

Dzień 5 – przejazd do Matery – zwiedzanie
miasta z przewodnikiem lokalnym. Krótka
wizyta w miasteczku Gravina in Puglia. 

Dzień 6 – przejazd do Bari, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem lokalnym. Przejazd
na lotnisko. Przelot samolotem rejsowym
Ryanair do Krakowa .
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Cena: 1790 PLN + €390
Cena zawiera:

przelot samolotem rejsowym,
bagaż podręczny, noclegi w hotelu

3*, śniadania wzmocnione,
ubezpieczenie, składki na TFG i

TFP, opiekę pilota 

Dodatkowo płatne €200:
rejs na Gozo, Comino oraz do Zatoki
Wielkiego Portu, przewodnik lokalny, 

 wstępy do zwiedzanych obiektów,
obiad w lokalnej restauracji, zestaw

słuchawkowy audio-guide.
 

Dzień 1 – przelot na Maltę samolotem
rejsowym Wizzair. Przejazd do hotelu w
okolicach Saint Paul’s Bay. 

Dzień 2 – przejazd do Rabatu:
zwiedzanie miasta. Następnie przejazd
do Mdiny - zwiedzanie. Przejazd na
Dingli Cliffs. W drodze powrotnej do
hotelu postój przy tzw. Popey Village

Dzień 3 – wycieczka do stolicy Malty –
La Valletty, zwiedzanie miasta. Rejs po
Zatokach Wielkiego Portu. Przejazd do
świątyń megalitycznych Hagar Qim. 

Dzień 4 – czas wolny na plażowanie na
jednej z największych plaż na Malcie. 

Dzień 5 – wycieczka na Gozo. Przejazd
do portu w Cirkewwa. Przeprawa
promowa do miasteczka Mgarr. Objazd
wyspy - Xwenji Bay, Zatoka Xlendi. 

Dzień 6 – przejazd do słynnej Blue
Grotto. Rejs łódkami do najsłynniejszej
groty. Następnie zwiedzanie 3 miast:
Senglea, Cospicua oraz Vittoriosa 

Dzień 7 – całodzienny rejs na Wyspę
Comino z morskimi kąpielami w
Błękitnej Lagunie.

Dzień 8 – wizyta w rybackich portach
Marsaxlokk i Marsaskala. Wylot do
Polski.

Błękitna Malta
02-09.10.2023
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Dodatkowo płatne €200:
transfery autokarowe, usługa

przewodników lokalnych, wjazdy do
miast i parkingi, statek do Wenecji,

taksy klimatyczne, system
nagłaśniający audio-guide

Cena: 1120 PLN + €150
Cena zawiera:

przelot samolotem rejsowym,
bagaż podręczny, noclegi w hotelu

3*, śniadania wzmocnione,
ubezpieczenie, składki na TFG i

TFP, opiekę pilota 

Jesienny Rzym
12-14.10.2023

Dzień 1 – przelot samolotem rejsowym
Ryanair do Rzymu. Transfer z lotniska do
centrum miasta, zwiedzanie Bazyliki św.
Pawła za Murami oraz Rzymu Antycznego z
Koloseum. Przejazd do hotelu.

Dzień 2 – po śniadaniu zwiedzanie Watykan:
Muzea Watykańskie, Bazylika i Plac św.
Piotra, czas wolny. Następnie spacer obok
Zamku Anioła na Piazza Navona i do
Panteonu. Czas wolny na kolację we
własnym zakresie. Powrót do hotelu.

Dzień 3 – po śniadaniu przejazd do centrum
miasta na dalsze zwiedzanie: Piazza del
Popolo, Schody Hiszpańskie, Fontanna di
Trevi, Plac Wenecki, Kapitol, Bazylika Santa
Maria Maggiore. Czas wolny na
obiadokolację. Około godziny 19.00 przejazd
na lotnisko, przelot do Polski.
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Dodatkowo płatne 1500 CZK:

bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów , 2 degustacje programowe,

obiad regionalny dwudaniowy z
winem i muzyką, zestaw słuchawkowy

audio-guide 

Cena: 499 PLN
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu 3*, śniadania
wzmocnione, ubezpieczenie ,

składki na TFG i TFP, opiekę pilota 

Święto wina na Morawach
11-12.11.2023

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórk, przejazd
przez Czechy do Brna. Spacer po stolicy
Moraw. W stolicy regionu zobaczymy m.in.
Katedrę św. Piotra i Pawła, ratusz. Następnie
udział w tradycyjnym festiwalu winiarskim,
który rozpoczyna się uroczystym otwarciem
pierwszej butelki wina. Czas wolny –
degustacja. Następnie przejazd do Čejkovic.
Zwiedzanie piwnic z degustacją wina.
Przejazd do hotelu, uroczysty obiad z
muzyką. 

Dzień 2 – przejazd w stronę Lednic do
Zespołu Pałacowego Valtice-Lednice. Spacer
po rozległym parku i zwiedzanie części
wnętrz przepięknego pałacu z Listy UNESCO.  
Następnie przejazd w okolice Velkich Bilovic
na spacer przez winnice i charakterystyczne
dla regionu zabytkowe tradycyjne piwniczki
oraz wizyta w jednej z licznych winiarni i
degustacja wina. Powrót do Polski.
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Wczasy w Bibione
termin dowolny, maj-październik 2023
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APARTAMENTY W BIBIONE
Z DOJAZDEM WŁASNYM

apartamenty dla 2-8 osób z wyposażoną
kuchnią na indywidualne zamówienie;
wygodny dojazd z Polski: odległość z
południowej granicy Polski to 830 km;
dobre połączenie siecią autostrad; 
do wyboru apartamenty w wioskach
turystycznych z basenem, w prywatnych
willach z ogrodem lub w dużych
strukturach z balkonami; 
odległość od plaży uzależniona od
lokalizacji apartamentu; serwis plażowy
w cenie (1 parasol + 2 leżaki); 
możliwość indywidualnych wycieczek do
Wenecji, Triestu, Udine oraz innych
ciekawych miejsc (na życzenie Klienta
możliwość opracowania programu
wycieczek w okolicy Bibione - gratis). 



Wczasy w Neum
23.06-02.07, 07-16.07, 04-13.08, 11-20.08, 08-17.09.2023, 
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Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd
tranzytowy do Chorwacji i BiH.

Dzień 2 – przyjazd do hotelu we wczesnych
godzinach popołudniowych (ok. 14.00),
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3-8 – czas przeznaczony na
plażowanie, rekreację, wypoczynek i (dla
chętnych) zwiedzanie. 

Dzień 9 – śniadanie, wykwaterowanie.
Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd
tranzytowy do Polski. Powrót na miejsce
zbiórki w godzinach nocnych.

W cenie wycieczka do Stonu i na Półwysep
Peljeszac, Możliwość wzięcia udziału w
wycieczkach fakultatywnych do Dubrownika,
Mostaru i Medjugorie oraz rejs statkiem po
Zatoce Neumskiej. 



Wczasy na Wyspie Pag
28.07-06.08, 18-27.08.2023
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Dzień 1 – przejazd tranzytowy do Chorwacji
(nocny tranzyt).

Dzień 2 – przyjazd do hotelu we wczesnych
godzinach popołudniowych (ok. 14.00),
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3-8 – czas przeznaczony na
plażowanie, rekreację, wypoczynek i (dla
chętnych) zwiedzanie. 

Dzień 9/10 – śniadanie, wykwaterowanie.
Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd
tranzytowy do Polski. Powrót na miejsce
zbiórki w godzinach nocnych.

W cenie wycieczka do Novalja, zwiedzanie
solin na Pagu, miasta Pag, Możliwość wzięcia
udziału w wycieczkach fakultatywnych do
Zadaru oraz rejs statkiem i wycieczka 
off-roadowa po wyspie.
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WYJAZDY2023
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY



Miasto przygód Mandoria
27.01.2023
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wyjazd z miejsca zbiórki ok. godziny 7:00,
przejazd do Rzgowa pod Łodzią; 
całodniowa zabawa w Mieście Przygód
Mandoria
około godziny 16:00 wyjazd w drogę
powrotną, powrót na miejsce zbiórki ok.
godziny 19:00. 

Ramowy program wyjazdu:

Cena 150 PLN zawiera: przejazd
komfortowym autokarem, ubezpieczenie
NNW, składni na TFG i TFP, opiekę
wykwalifikowanej kadry. 

Dodatkowo płatne 100 PLN dla dzieci i
młodzieży poniżej 18 lat lub 130 PLN dla
osób dorosłych zbierany w dniu wyjazdu
na bilet wstępu do Mandorii, udział w
warsztatach tematycznych oraz obiad na
terenie parku rozrywki. Udział w wyjeździe
mogą brać rodziny z dziećmi lub dzieci bez
opieki rodziców - zapewniamy opiekę kadry, 



zniżka dla rodzeństw, możliwość
realizacji bonu turystycznego, cena

nie zawiera ubezpieczenia od chorób
przewlekłych ani ubezpieczenia od 

 kosztów rezygnacji 

Dodatkowe informacje:

Cena: 1990 PLN 
Cena zawiera:

przejazd komfortowym autokarem,
noclegi w hotelu, 3 posiłki dziennie,

ubezpieczenie , składki na TFG i
TFP, opiekę kadry

Dzień 1 – wyjazd z miejsca zbiórki,
przejazd do Kłodzka. Wizyta w Twierdzy
Kłodzko, zwiedzanie z przewodnikiem.
Dalszy przejazd do Marianówki,
zakwaterowanie w Ośrodku
Wypoczynkowym Sorrento, obiad.
Popołudniowe zajęcia integracyjne oraz
zapoznanie się z ośrodkiem i okolicą. 

Dzień 2-6 – w tych dniach trzy posiłki
dziennie oraz, w zależności od pogody i
możliwości organizacyjnych, planowane
są następujące zajęcia:
– wypoczynek nad basenem na terenie
ośrodka, zajęcia sportowe, zajęcia
karate, warsztaty artystyczne, zabawy
ruchowe w grupach, gry
zręcznościowe, spotkania przy gitarze,
konkursy, wspólne śpiewanie piosenek,
gry i zabawy terenowe,
– dodatkowe atrakcje: wycieczka z
przewodnikiem górskim na Błędne
Skały lub Szczeliniec Wielki, wycieczka z
przewodnikiem górskim na Śnieżnik,
wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej,
wycieczka do Kopalni Uranu w Kletnie
oraz gra terenowa na terenie kopalni,
wycieczka do Kłodzka i zwiedzanie
miasta

Dzień 7 – po śniadaniu
wykwaterowanie z ośrodka. Przejazd
do Kłodzka do MINIEUROLANDU.
Około południa wyjazd w drogę
powrotną, powrót na miejsce zbiórki.

Kolonie w Sudetach
04-11.08.2023
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