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03Dlaczego Almatur

Zapraszamy zarówno naszych wspaniałych Stałych Klientów jak 
i  podróżników-debiutantów na kolejną lub pierwszą, ale zawsze 
niebanalną, turystyczną przygodę z Almaturem!

Ciekawe programy, małe grupy
Wszyscy mamy wielką chęć na podróżowanie, po przymusowych ograniczeniach związanych 
z sytuacja  Nasza oferta to głównie interesujące  programy wycieczek, połączone z aktywnym 
zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc. Nie korzystamy z autokarów piętrowych, a na wyjazdach 
egzotycznych nasze grupy liczą tylko kilkanaście osób, co pozwala na sprawniejszą realizację 
programu.  

Klub Stałego Klienta
Członkiem Klubu Stałego Klienta Almaturu zostaje każdy kto uczestniczył w imprezie Alma-
turu, w ostatnich trzech latach. Członkostwo w klubie jest bezpłatne. Klubowiczom wysy-
łamy w pierwszej kolejności katalogi i informacje o rozpoczęciu największych promocji. Do 
15.02.2022 r. Stali Klienci mają gwarantowane ceny z promocji First Moment, nawet jeśli limit 
miejsc przeznaczonych do tej promocji zostanie wyczerpany.    

Stali Klienci dostają specjalną zniżkę w wysokości 5% 
Nasi Stali Klienci rezerwują zawsze taniej oraz bezpłatnie otrzymują gwarancję niezmienności 
ceny. Zniżka dla Stałych Klientów nie obowiązuje przy  wczasach krajowych.

Zapraszamy znajomych!
Stałych Klientów zapraszamy do udziału w akcji - Przyprowadź przyjaciela!
Jeśli polecisz wycieczki Almaturu znajomym, którzy nie są naszymi Stałymi Klientami to przy-
jaciele dostaną 5% zniżki, a Wasza zniżka dla Stałych Klientów wzrośnie do 7,5%!

Bezpieczny wyjazd
Bez pobierania dodatkowych opłat wszyscy uczestnicy wyjazdów zagranicznych Almaturu ob-
jęci są ponadstandardowym ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA - BEZPIECZNE PODRÓŻE,  w tym 
w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób przewlekłych. Przedmiotem 
są koszty leczenia z wysoką sumą  ubezpieczenia – 60.000 EUE, a także koszty ratownictwa, 
następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny oraz koszty kwarantanny.

Gwarancja niezmienności ceny 
Ze względu na dużą inflację (spodziewane wzrosty kosztów oraz wahania kursów walut) mogą 
wzrosnąć ceny zarezerwowanych imprez turystycznych. Aby uchronić naszych Klientów przed 
taką ewentualnością  wprowadzamy możliwość wykupienia opcji „Gwarancja niezmienności 
ceny”.     

Pakiet gwarancyjny
W przypadku, kiedy organizacja danej imprezy jest niemożliwa ze względu na niedosta-
teczną ilość uczestników lub siłę wyższą Almatur zapewnia Klientom skorzystanie z Pakietu 
gwarancyjnego.
Klienci, którzy zakupili odwołaną imprezę mają prawo do skorzystania z innej imprezy Alma-
turu w najniższej cenie, po jakiej była ona oferowana, czyli takiej, jaka obowiązywała w czasie 
trwania promocji First Minute lub Last Minute. Klientom, którzy nie skorzystają z imprez za-
miennych gwarantujemy zwrot wszystkich dokonanych wpłat w ciągu 14 dni. 

WITAMY I ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ODKRYWANIE ŚWIATA

turystyka niebanalna
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15-044 Białystok 
ul. Piasta 5 lok. 1
tel.  85 742 89 43 
bialystok@almatur.pl 

42-217 Częstochowa 
ul. F. Nowowiejskiego 2
tel.  34 365 55 67
 34 324 43 68
czestochowa@almatur.pl 

44-100 Gliwice
ul. Wrocławska 4
tel.  32 231 88 19
 32 775 09 11
gliwice@almatur.pl   

40-096 Katowice 
ul. 3 Maja 7
tel.  32 259 64 18
 697 010 125
dotkatowice@almatur.pl 

31-010 Kraków
ul. Rynek Główny 27 
(Pałac pod Baranami)
tel.  (12) 428 45 21
 (22) 244 04 90 w. 619
krakow@almatur.pl   

20-034 Lublin 
ul. Langiewicza 10
tel.  81 533 54 55 
 881 255 229
lublin@almatur.pl

90-417 Łódź
ul. Piotrkowska 59
tel.  42 637 11 22 
 42 639 73 10 
lodz@almatur.pl 

45-058 Opole 
ul. Ozimska 26/2
tel.  77 423 28 33 
 77 423 28 32
opole@almatur.pl 

61-815 Poznań 
ul. Ratajczaka 26/8/111 
tel.  61 855 76 33
 501 259 585 
poznan@almatur.pl 

87-100 Toruń 
ul. Podmurna 70
tel.  (56) 662-60-05 
 (56) 662-60-06
torun@almatur.pl  

00-359 Warszawa 
ul. Kopernika 23
tel.  (22) 826 26 39  
 (22) 826 35 12 
 (22) 244 04 90 w. 610
warszawa1@almatur.pl 

00-585 Warszawa
ul. Bagatela 10
tel.  (22) 244 04 94  
 (22) 244 04 90 w. 618
warszawa2@almatur.pl

02-555 Warszawa 
ul. Niepodległości 177 Metro Pole 
Mokotowskie, Budynek Pub Zielona 
Gęś - wejście od ul. Batorego 
tel.  (22) 658 22 44  
 (22) 244 04 90 w. 616
warszawa2@almatur.pl 

50-541 Wrocław 
al. Armii Krajowej 12B/2 (Centrum AB)
tel.  71 343 41 35
 71 781 84 54
wroclaw@almatur.pl 

Zapraszamy do biur Almaturu

Twoje biuro podróży

oraz do biur partnerskich na 
terenie całego kraju

INFOLINIA   801 500 005
Nasi specjaliści udzielą wszystkich informacji oraz pomogą szybko i wygodnie zarezerwować imprezę turystyczną przez telefon. 
Usługa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00. 

www.almatur.pl Pełne informacje o imprezach i rezerwacje on-line dostępne również na stronach internetowych Almaturu.

Single bez dopłat !!!
Osoby podróżujące samotnie mogą uniknąć dopłaty za pokój jednoosobowy wyrażając chęć i zgodę na 
dokwaterowanie. Osoby takie będą zakwaterowane wspólnie z innymi uczestnikami, w pokoju 2 lub 3 
osobowym. Pokój jednoosobowy jest gwarantowany tylko uczestnikom, którzy dokonali wskazanej w 
ofercie dopłaty. Oferta powyższa nie dotyczy wczasów.
Ze względów organizacyjnych Almatur zastrzega sobie możliwość wstrzymania oferty „Single bez dopłat” 
na danej imprezie w ostatnich dniach sprzedaży. 

IMPREZY GRUPOWE
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty realizacji imprez dla grup zorganizowanych. Na życzenie 
Klienta mamy możliwość przygotowania specjalnych programów, dopasowanych do oczekiwań i możliwości. 

adresy
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Zaliczka tylko 15% ceny
Korzystając z promocji First Moment wystarczy, że przy dokonywaniu rezerwacji wpłacisz tylko minimalną zaliczkę w 
wysokości 15 % ceny.  

Gwarancja najniższej ceny
Tylko w promocji First Moment masz gwarancję, że kupujesz w możliwie najniższej cenie i masz największy wybór. 
Nigdy później nie będą dostępne tak duże rabaty promocyjne (z wyjątkiem ewentualnego Last Minute).

Gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji
Jeśli zarezerwujesz ofertę w promocji First Moment masz możliwości do: 
    • bezpłatnej rezygnacji do 45 dnia przed wyjazdem 
lub
    • bezpłatnej zmiany terminu lub imprezy do 30 dnia przed wyjazdem. 

Tańsze ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
W czasie promocji First Moment oferujemy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy ze zniżką 20%.

Gwarancja zachowania zniżki 
Przy zakupie imprezy turystycznej w promocji First Moment masz prawo do zachowania uzyskanej zniżki, nawet 
jeśli z jakiś przyczyn impreza nie dojdzie do skutku. W takim przypadku będziesz mógł zarezerwować inną wybraną 
imprezę Almaturu z takim samym rabatem procentowym.

Warunki promocji First moment:
1.  Promocje powyższe dotyczą imprez zawar-

tych w katalogu Almaturu „Podróże 2022”. 
Nie dotyczą oferty wczasowej. 

2. Ilość miejsc przeznaczona do sprzedaży 
promocyjnej na poszczególnych imprezach 
i terminach jest ograniczona i może zostać 
wyczerpana przed końcem promocji.

3.  W czasie obowiązywania promocji Warun-
kiem udziału jest wplata zaliczki w wysoko-
ści minimum 15%. Pozostałą cześć płatności 
należy wpłacić na 21 dni przed wyjazdem, 
a przy imprezach egzotycznych do 45 dni 
przed wyjazdem. 

4.  Promocje dotyczą tylko rezerwacji indywidu-
alnych oraz oferty katalogowej. Nie dotyczą 
zamówień grupowych powyżej 10 osób, dla 
których cena ustalana jest odrębnie i może 
być inna. 

5. Gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji nie 
dotyczy wczasów krajowych oraz wypraw 
egzotycznych po terminie zakupu biletów 
lotniczych, które są zakupywane zwykle na 
3 miesiące przed wylotem.

Promocja FIrST mOmeNT 
TYLKO DO 25 LUTEGO NAJNIŻSZE CENY 

Na wycieczki objazdowe  do 30% taniej dla Stałych Klientów do 35% taniej

Na wyprawy egzotyczne    do 20% taniej dla Stałych Klientów do 25% taniej

Spóźniłeś się na First Moment?
SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE !!!!

Szczegóły dostępne w Almaturach, stronach internetowych i w biurach sprzedaży
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é Moskwa i Kreml é Irkuck i  kolej Transsyberyjska é Syberyjska Listwianka é Jezioro Bajkał é  
Ust-Ordyńsk i  Buriaci é Wyspa Olchon é Samochodami terenowymi do Chużyr é

Rosja 

Kolej na Syberię
11 dni

Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie, dwie godziny 
przed odlotem. Wylot z Warszawy do Moskwy. Ru-
szamy autokarem na pierwsze spotkanie ze stolicą 
Rosji: Plac Czerwony, Park Aleksandrowski, Pier-
ścień Bulwarowy, Pierścień Sadowy, Stary Arbat, 
Wzgórza Worobiowe, Klasztor i Cmentarz Nowo-
dziewiczy, Katedra Chrystusa Zbawiciela, Sobór 
Wasyla Błogosławionego, Dom na nabrzeżu, „Sie-
dem Sióstr Stalina”, wytwórnia filmowa „Mosfilm”, 
stadion Łużniki, Pokłonna Góra, Łuk Triumfalny, 

Wieża Federacja oraz Plac Europy. Transfer do 
hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Cały dzień spędzimy w Moskwie, pozna-
jąc to wspaniałe miasto. Zaczniemy od wycieczki 
moskiewskim metrem – najpiękniejszym metrem 
na świecie. Jego stacje to prawdziwe podziemne 
pałace, zachwycające dekoracjami - reliefami, 
malarstwem, mozaiką, witrażami i obrazami wio-
dących rosyjskich artystów. Zarówno wejścia jak i 
stacje metra zdobią posągi, panele z brązu, a także 
rzadkie rodzaje marmuru. Następnie udamy się na 
wycieczkę po Kremlu. Moskiewski Kreml to symbol 
państwa rosyjskiego, jeden z największych kom-
pleksów architektonicznych na świecie, prawdziwa 
skarbnica wspaniałych zabytków i dzieł sztuki. 
Można tu zobaczyć zabytki starożytnej architektu-
ry rosyjskiej, takie jak: budynek Pałacu kremlow-
skiego, Arsenał, dzwon „Car kołokoł”, armatę „Car 
puszka”, dzwonnice Iwana Wielkiego, Cerkiew Zło-
żenia Szat, Komnatę Graniastą i Pałac Patriarszy. 
Odwiedzimy też jeden z soborów - Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, Zwiastowania lub Archan-
gielski. Wieczorem czeka nas rejs wycieczkowy po 
rzece Moskwie. Wycieczka na pokładzie statku 
to pewnego rodzaju wizytówka miasta. Podczas 
podróży po rzece można w krótkim czasie i bez 
korków zobaczyć historyczne i kulturalne centrum 
stolicy Rosji i podziwiać ciekawą panoramę miasta. 
Podczas rejsu można również zobaczyć Kompleks 
Sportowy Łużniki, Klasztor Nowodziewiczy, pomnik 
Piotra I, Sobór Chrystusa Zbawiciela, Kreml i Klasz-
tor Nowospasski. Nocleg w hotelu w Moskwie.

3-6 dzień
Śniadanie. Czas wolny. Następnie transfer na 
dworzec kolejowy. Odjazd pociągiem do Irkucka 
o godz. 13.50. Podczas przejazdu w pierwszy 
dzień posiłek w pociągu. Zaczynamy podróż Koleją 
Transsyberyjską, która jest spełnieniem marzeń 
każdego podróżnika. Tą najsłynniejszą i najdłuższą 
koleją świata jedziemy przez dwa kontynenty, góry 
Ural, rozległą Nizinę Syberyjską, mijając małe wio-
ski oraz wielkie miasta Syberii: Omsk, Krasnojarsk, 
Nowosybirsk. Długa jazda pociągiem to wyjątkowa 
okazja do poznania rosyjskiej kultury, zawarcia 
licznych znajomości, integracji z miejscowymi, 
spróbowania lokalnych potraw i doświadczenia 
innych atrakcji. Będziemy podziwiać i fotografować 
malownicze, zmieniające się krajobrazy za oknem. 
Pociąg zatrzymuje się co kilka godzin na stacjach, 
gdzie można się zaopatrzyć w miejscowe wiktuały: 
domowe obiady, ryby, piwo, etc.

7 dzień
Rano przyjazd do Irkucka. Śniadanie na mieście. 
Zwiedzanie, podczas którego będzie można zapo-
znać się z najbardziej interesującymi miejscami Ir-
kucka: cerkiew Zbawiciela, sobór Objawienia Pań-
skiego, Kościół Polski, nabrzeże Angary i pomnik 
Aleksandra III, Biały Dom, Monaster Ikony Matki 
Bożej „Znak” (Znamieński), na terytorium którego 
znajdują się groby dekabrystów, a także słynnego 
kupca i podróżnika Grigorija Szelichowa. Przejazd 
nad Jezioro Bajkał do Listwianki. Po drodze zwie-
dzanie muzeum architektury drewnianej „Talcy”, w 
którym zebrano ponad 30 przykładów architektury 
syberyjskiej, a wśród nich buriackie jurty i ewenkij-
ski szałas pasterski. W muzeum znajduje się bar, 
gdzie przed wyruszeniem w dalszą drogę można 
napić się herbaty i spróbować blinów. Przystanek 
przy Szaman-kamieniu, wyznaczającym granicę 
między jeziorem Bajkał, a rzeką Angarą. Wizyta na 
bazarze z pamiątkami i targu rybnym – doskonała 
okazja, by nabyć pamiątki z kamienia, drewna, kory 
i szkła wykonane przez syberyjskich mistrzów, po-
smakować ryb pochodzących z Bajkału, takich jak 
omul, lipień syberyjski, sieja, wędzonych na zimno i 
gorąco. Późny obiad. Zwiedzanie muzeum Bajkału. 
W muzeum znajduje się bogata ekspozycja flory i 
fauny jeziora Bajkał. Transfer do miasta Irkuck. Ko-
lacja. Transfer do hotelu.

8 dzień
Po śniadaniu udamy się do Ust-Ordyńska na spo-
tkanie z Buriatami. Buriaci są jedną z najliczniej-
szych narodowości, zamieszkujących terytorium 

Syberii, a właśnie w regionie Ust Ordyńska z po-
kolenia na pokolenie przekazywane są podstawy 
tradycyjnej kultury buriackiej. Podczas wycieczki 
będzie można zapoznać się z przykładami folkloru 
Buriatów, zobaczyć tradycyjne zabawy i szamań-
skie rytuały. Obiad na mieście, a potem promem, 
pod opieką przewodnika, udamy się na wyspę 
Olchon. Spośród około trzydziestu wysp Bajkału, 
Olchon, owiana mnóstwem starożytnych mitów i 
legend, wyróżnia się w szczególności swoją wiel-
kością, różnorodnością krajobrazów i pomników 
przyrody, co sprawia, że nie przypadkowo jest 
uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc Baj-
kału. Po przeprawie czeka nas podróż samocho-
dami terenowymi po wymagających, miejscowych 
drogach do miejscowości Chużyr. Przyjazd do 
ośrodka wypoczynkowego, zakwaterowanie i kola-
cja. Wieczorem spacer na przylądek Burchan, koń-
czący się skałą o nazwie Szamanka. U podnóża 
urwiska skalnego zachował się tajemniczy rysunek 
i napis w sanskrycie. Szamanka to jedno z dzie-
więciu świętych miejsc Azji (dawniej nazywana też 
„kamieniem-świątynią”), obecnie jest swego rodza-
ju wizytówką jeziora, jednym z najbardziej znanych 
widoków Bajkału.

9 dzień
Po śniadaniu wyprawa na przylądek Choboj. Swoją 
nazwę Choboj zawdzięcza najbardziej charaktery-
stycznej części przylądka – płaskiej kamiennej bryle, 
która kształtem przypomina kieł zwierzęcia („choboj” 
w języku buriackim to właśnie „kieł”). Wyjątkowość 
i piękno tego surowego przylądka zasłużenie cenili 
już starożytni mieszkańcy Olchonu - Choboj uważa-
no za miejsce święte, w którym sprawowano obrzę-
dy religijne. Obiad na powietrzu. Powrót do ośrodka. 
Kolacja. Transfer na prom i do Irkucka. Przyjazd do 
Irkucka, zakwaterowanie w hotelu.

10 dzień
Śniadanie. Transfer do miejscowości Listwianka. 
Przeprawa promem (przez zatokę i ujście rzeki 
Angary) do portu Bajkał. Przejazd pociągiem tu-
rystycznym kolei Krugobajkalskiej, która jest za-
bytkiem architektury i sztuki inżynieryjnej początku 
XX w. Po drodze kilka przystanków w najbardziej 
malowniczych miejscach nad Bajkałem. Podczas 
jednego z przystanków – niewielki piknik. Wieczo-
rem powrót do Irkucka, kolacja, nocleg.

11 dzień
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot 
z Irkucka do Warszawy (z przesiadką w Moskwie). 
Przylot do Warszawy.



   egzotyczne eskapady 07

o wyPrawie
Wyprawa jest dość intensywna ze względu na duże 
przestrzenie do pokonania oraz bogaty program 
zwiedzania. Przeznaczona jest dla osób lubiących 
dynamiczne podróżowanie, którym nie przeszkadzają 
częste zmiany miejsc i korzystanie z różnych środków 
lokomocji, a także dla tych którzy przedkładają chęć 
dogłębnego poznania kultury obcego kraju nad wy-
gody w luksusowych hotelach. Oprócz wspaniałych 
krajobrazów oraz wieloetnicznej ludności: Rosjanie, 
Buriaci, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Polacy, będzie-
my mieli okazję zobaczyć jak szybko i tu następują 
zmiany. To świat na pograniczu wielu religii: buddy-
zmu, szamanizmu i prawosławia. Syberia to surowy, 
piękny kraj życzliwych ludzi, z wieloma kontrastami, 
gdzie wschód spotyka się powoli z zachodem. Wy-
prawa jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie 
zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w poko-
nywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu od-
miennych kultur. Odbędziemy podróż najsłynniejszą 
i najdłuższą na świecie Koleją Transsyberyjską przez 
mało znane i rozległe krainy północnej Azji. Staramy 
się, w miarę możliwości, docierać również w miejsca 
położone poza obszarami masowej turystyki, ale nie 
unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Zakwa-
terowanie przewidujemy w hotelach 3 gwiazdkowych 
z łazienkami. Wyprawie od początku do końca towa-
rzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbęd-
nego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. 
zostaną przesłane do uczestników pocztą elektro-
niczną w piśmie, około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail 
przy podpisywaniu umowy.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich re-
zerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie na 
adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wy-
maganych danych paszportowych i osobowych lub 
ich niezgodność z paszportem zabieranym na wypra-
wę, może spowodować dodatkowe koszty związane 
z realizacją imprezy turystycznej lub w ostateczności 
uniemożliwić uczestnictwo w zarezerwowanej impre-
zie. Przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej konieczny 
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu oraz wiza. W celu uzyskania wizy należy 
najpóźniej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia im-
prezy dostarczyć do Działu Organizacji Almatur-Ka-
towice (40-096 Katowice, ul. 3 Maja 19/3):
• paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty za-
kończenia wycieczki, z 2 wolnymi stronami, z czego 
dwie muszą być obok siebie,
• prawidłowo wypełniony wniosek wizowy przesłany 
przez biuro,
• 2 aktualne zdjęcie biometryczne (zgodnie z wymo-
gami Ambasady Federacji Rosyjskiej dostępnymi 

na stronie www.rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, 
kolorowe na białym tle, obejmujące tylko ramiona i 
twarz na wprost).

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecz-
nością posiadania aktualnego paszportu covidowego. 
Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce typu A i B, 
tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Należy szcze-
gólną uwagę przywiązywać do ochrony przed słońcem, 
używając kremów ochronnych, okularów przeciwsło-
necznych i nakrycia głowy.

Pogoda i klimat
Rosja, pomimo swojej ogromnej powierzchni, leży na 
obszarze dwóch stref klimatycznych. Warunki pogo-
dowe są zróżnicowane ze względu na ogromną po-
wierzchnię kraju. Odwiedzane tereny położone są w 
strefie klimatu wybitnie kontynentalnego z mroźnymi 
i suchymi zimami oraz gorącym okresem letnim. Naj-
większe opady występują latem, kiedy wilgotne powie-
trze atlantyckie, przy odpowiednich układach niżowych, 
zostaje przetransportowane daleko na Syberię. Najlep-
szym momentem na podróżowanie w rejon Moskwy jest 
zatem końcówka lata, gdyż nie ma już upałów i zmniej-
sza się ilość opadów, a średnia temperatura oscyluje w 
granicach 22-28°C. Fascynująca kraina Rosji, Syberia, 
należy do najchłodniejszych regionów. Zimy są bardzo 
mroźne i bardzo długie. Lata są niestety bardzo krótkie, 
ale zadziwiająco słoneczne i ciepłe. Sezon turystyczny 
na Syberii przypada na okres od końca maja do połowy 
września. W Irkucku i nad Bajkałem lato jest z reguły 
bardzo ciepłe z temperaturami przekraczającymi 30°C 
i często padającymi deszczami.

Świadczenia
zakwaterowanie: 10 noclegów (6 noclegów w 
hotelach o standardzie *** -  pokoje 2 osobowe z 
łazienkami, 4 noclegi w pociągu).
wyżywienie: Zgodnie z programem: 7 śniadań, 4 obia-
dy, 4 kolacje, 1 posiłek w pociągu - pierwszy dzień..
transport: Przeloty wg programu: Warszawa-Moskwa, Ir-
kuck-Warszawa z przesiadką w Moskwie. Przejazd Koleją 
Transsyberyjską Moskwa-Irkuck w 4-osobowych, klimaty-
zowanych przedziałach podwyższonej kategorii, pociąg z 
wagonem restauracyjnym. Transfery zgodnie z progra-
mem: busy lub autokary, samochody terenowe, promy.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 

obiektów wymienionych w programie, przewod-
nicy lokalni, opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie. wiza i 
pośrednictwo wizowe.

Uwagi
III ratę - walutową część ceny uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystywa-
na na pokrycie części świadczeń (m. in. koszty 
programowe, transport lokalny, niektóre noclegi 
i posiłki)
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- kosztów uzyskania wizy rosyjskiej - 350 zł
- pozostałych posiłków nieujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
5-10 EUR/posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności nieprzewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków ok. 30 EUR.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, mak-
symalna: 15.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

KuchingSingapur

Manila

Filipiny

Tajwan

BruneiMalezja

Moskwa

Irkuck 

Rosja

Kazachstan Mongolia
Chiny

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keeB

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 12.07 – 22.07.2022 10999 zł 8799 zł 550 EUR
02 26.07 – 05.08.2022 10999 zł 8799 zł 550 EUR
03 09.08 – 19.08.2022 10999 zł 8799 zł 550 EUR
04 06.09 – 16.09.2022 10999 zł 8799 zł 550 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 550 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot do 
Astrachania z przesiadką w Moskwie. Przylot do 
Astrachania. Transfer na statek, zaokrętowanie. 
Kolacja i nocleg.

2 dzień
Wycieczka do Astrachania, położonego w wiel-
kiej delcie Wołgi. Ponieważ tylko 100 km dzieli 
nas od Morza Kaspijskiego miasto zwane jest 
Kaspijską Wenecją. Tu również można zobaczyć 
jak Wschód styka się z kulturą Zachodu. Rzeka 
przepływa przez centrum miasta, którego włoda-
rze poprowadzili wzdłuż jej brzegów imponującą 
promenadę. W dawnych czasach Astrachań leżał 
w obrębie Jedwabnego Szlaku i był miejscem 
handlu z Persją oraz Indiami. Miasto jest znane w 
całym świecie z produkcji kawioru. Kawior astra-
chański jest najbardziej cenioną i najdroższą od-
mianą czarnego kawioru. Ostatnimi czasy stał się 
on jeszcze bardziej ekskluzywnym i wykwintnym 
przysmakiem z powodu ograniczenia połowów w 
basenie Morza Kaspijskiego wynikającego z troski 
o zachowanie populacji ryb jesiotrowatych. Zwie-
dzimy majestatyczne budynki astrachańskiego 
kremla z soborem katedralnym Zaśnięcia Matki 
Bożej, białe mury twierdzy i wieże. Powrót na sta-
tek, nocleg. (śniadanie, obiad, kolacja)

3 dzień
Przypływamy do Wołgogradu. Miasto zostało zało-
żone jako twierdza Carycyna w 1589 roku, w celu 
obrony południowej flanki Imperium Rosyjskiego. 

W czasach Związku Radzieckiego, w latach 1925- 
1961, miasto nosiło nazwę Stalingrad i przeszło 
do historii jako miejsce jednej z największych 
klęsk armii niemieckiej w II wojnie światowej. To 
tu rozegrała się słynna, kluczowa bitwa trwająca 
ponad 6 miesięcy, w której zginęło ponad 2 miliony 
żołnierzy i cywilów. Dziś, nowoczesny Wołgograd 
jest ważnym centrum gospodarczym i kulturalnym 
południa Rosji. W trakcie zwiedzania miasta zoba-
czymy: Kurhan Mamaja – najwyższy punkt Wołgo-
gradu - nekropolię i miejsce pamięci radzieckich 
żołnierzy poległych w bitwie stalingradzkiej, Dom 
Pawlowa - symbol obrony Stalingradu oraz fontan-
nę Barmalej. Powrót na statek, nocleg. (śniadanie, 
obiad, kolacja)

4 dzień
O poranku przypływamy do Saratowa. Nazwa 
miasta pochodzi od tatarskich słów „Sary - tau”, 
oznaczających „Żółtą Górę”. Ruszamy na zwie-
dzanie głównych architektonicznych i kulturowo-
-historycznych zabytków. Odwiedzimy centrum 
miasta z neogotyckim budynkiem konserwato-
rium, Teatr opery i baletu, Cerkiew Ikony Matki 
Bożej „Ukój Mój Smutek”, z ozdobnymi, kręconymi 
kopułami. Pospacerujemy dzielnicami dawnej za-
budowy handlowej części miasta. Powrót na sta-
tek, nocleg. (śniadanie, obiad, kolacja)

5 dzień
Dzień rozpoczynamy w Samarze – jednym z naj-
piękniejszych miast znad Wołgą. Założona pier-
wotnie jako warownia do obrony przed najazdami 
Tatarów - od końca XVII wieku cieszy się statusem 
miasta, a od 1851 jest stolicą guberni. To tu pro-

dukuje się samochody Łada. Zobaczymy główne 
historyczno-kulturalne zabytki miasta i bunkier 
Stalina – kompleks podziemnych pomieszczeń, 
które od 1991 częściowo zostały udostępnione 
do zwiedzania. Bunkier został zbudowany w 1942 
roku na głębokości 37 metrów jako alternatywa 
dla Komendy Głównej Naczelnego Dowództwa 
Sił Zbrojnych i oczywiście generalissimusa Józe-
fa Stalina. Powrót na statek, nocleg. (śniadanie, 
obiad, kolacja)

6 dzień
Tego dnia nasz statek dopływa do Kazania, miej-
sca w którym Europa styka się z Azją. Spotkamy 
tu zarówno minarety jak i cerkwie. Tu, w 2018 
roku, na MŚ w piłce nożnej reprezentacja Polski 
przegrała niestety z Kolumbią. Znowu przesiada-
my się do autokaru i wyruszamy na zwiedzanie 
miasta, które jest stolicą Tatarstanu - zamożnej i 
muzułmańskiej republiki, nazywanej trzecią stoli-
cą Rosji – po Moskwie i Petersburgu. Zobaczymy 
najbardziej znaczące obiekty historyczne miasta: 
kompleks architektoniczny Placu Wolności z Te-
atrem Opery i Baletu im. Musy Calila, Ratusz, Salę 
Koncertową Konserwatorium, budynek rządu Re-
publiki Tatarstan i ikonę Matki Boskiej Kazańskiej, 
której los ściśle związany jest z losami miasta. Po-
wrót na statek, nocleg. (śniadanie, obiad, kolacja)

7 dzień
Nasz statek przypływa do Niżnego Nowogrodu 
(dawniej Gorki) - miasta założonego w 1221 roku 
jako gród obronny Księstwa Włodzimierskiego. 
Największą miejscową atrakcją turystyczną jest 
Kreml, z którego roztacza się wspaniały widok na 
rzeki: Okę i Wołgę. W tym miejscu Dymitr Pożarski 
oraz Kuzma Minin zgromadzili armię, która w 1612 
roku odepchnęła Polaków spod Moskwy. Przesia-
damy się do autokaru i wyruszamy na zwiedzania 
miasta. Zobaczymy: kamienny Kreml z XVI wie-
ku, surowe i eleganckie świątynie i klasztory oraz 
miniaturowe domki z XVII wieku. Poznamy także 
unikalny zabytek z XVIII wieku – Cerkiew Naj-
świętszej Maryi Panny, z doskonale zachowanym 
ikonostasem. Powrót na statek, nocleg. (śniada-
nie, obiad, kolacja)

8 dzień
W tym dniu, ze względów technicznych (przejście 
statku przez śluzę) cały dzień spędzimy na statku, 
bawiąc się i odpoczywając.Cieszymy się rejsem, 
pięknymi widokami i atmosferą panującą na stat-
ku. Korzystamy z programu animacyjnego przygo-
towanego przez personel pokładowy - poznajemy 

rosyjskie tańce, rosyjską kuchnię, muzykę i lite-
raturę. Bawimy się i wypoczywamy.  (śniadanie, 
obiad, kolacja)

9 dzień
Płyniemy dalej do jednego z najważniejszych 
portów rzecznych na Wołdze – Jarosławia. Na-
dal jesteśmy w obrębie Złotego Pierścienia Rosji. 
Miasto Jarosław ze względu na piękno i bogac-
two zabytków jest nazywany rosyjską Florencją. 
Jego zabytkowe centrum zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy 
m.in. Cerkiew Św. Eliasza – wspaniały przykład 
rosyjskiej architektury z XVII wieku, ze wspaniale 
zachowanymi freskami oraz Monaster Zmartwych-
wstania Pańskiego z XII wieku. Powrót na statek, 
nocleg. (śniadanie, obiad, kolacja)

10 dzień
Kontynuacja rejsu w kierunku położonego na pra-
wym brzegu Wołgi malowniczego miasta Uglicz. 
Rzeka w tym miejscu gwałtownie zakręca, two-
rząc malownicze zakole na kształt ugięcia, stąd 
wzięła się nazwa miasteczka. Uglicz wchodzi w 
skład tzw. Złotego Pierścienia Rosji, który prze-
biega przez średniowieczne miasta, położone w 
niedalekiej, jak na rosyjskie warunki, odległości 
od Moskwy, tworzące symboliczny okrąg. Każde z 
miast posiada bogatą historię i bezcenne zabytki, 
stanowiące skarbnicę rosyjskiej kultury. Wyciecz-
ka po Ugliczu: zwiedzanie Monasteru Zmartwych-
wstania Pańskiego i wizyta w cerkwi Św. Dymitra 
carewicza wybudowanej w miejscu, gdzie Dymitr, 
syn Iwana Groźnego został zamordowany. Powrót 
na statek, nocleg. (śniadanie, obiad, kolacja)

11 dzień
Poranna wycieczka po Kremlu – siedzibie rosyj-
skiego rządu, symbolu państwa rosyjskiego, jedne-
go z największych kompleksów architektonicznych 
na świecie i prawdziwej skarbnicy wspaniałych 
zabytków i dzieł sztuki. Można tu zobaczyć zabytki 
starożytnej architektury rosyjskiej, takie jak: budy-
nek Pałacu kremlowskiego, Arsenał, dzwon „Car 
kołokoł”, armatę „Car puszka”, dzwonnice Iwana 
Wielkiego, Cerkiew Złożenia Szat, Komnatę Gra-
niastą i Pałac Patriarszy. Odwiedzimy też jeden 
z soborów – Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, Zwiastowania lub Archangielski. Powrót na 
statek, nocleg. (śniadanie, obiad, kolacja)

12 dzień
Wyokrętowanie i transfer na lotnisko. Wylot do 
Warszawy. Przylot do Warszawy. Zakończenie 
wycieczki. (śniadanie)

é Astrachań - stol ica kawioru é Wołgograd - dawny Stal ingrad é Saratów - Żółta Góra é Samara - warownia nad Wołgą é 
Kazań - na progu Azj i  é Jarosław - rosyjska Florencja é Ugl icz - Złoty Pierścień Rosj i  é Moskwa i Kreml é

Rosja 

Rejs rzeką Wołgą
12 dni
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o wyPrawie
Każdy rejs jest niesamowitą podróżą, a czas spędzo-
ny na rejsie po wielkiej rzece na długo pozostaje w 
pamięci i wspomnieniach. Szczególnie ta wyjątkowa 
atmosfera, która panuje na pokładzie, gdy statek po-
woli odbija od brzegu lub zbliża się do niego. A nie ma 
drugiego takiego rejsu jak ten po Wołdze, najdłuższej 
rzece Europy, która ma długość 3530 km i jest jednym 
z głównych symboli w rosyjskiej kulturze. Wychwalana 
w narodowych pieśniach i legendach rzeka, przepły-
wa przez centralną i wschodnią część kontynentalnej 
Rosji i wpada do Morza Kaspijskiego. Nasza podróż 
tą rzeką rozpocznie się od pobytu w rosyjskiej stolicy 
Moskwie. Potem popłyniemy w rejs 5-pokładowym 
statkiem MS Rossia, który może zabrać na wycieczkę 
jednorazowo 224 pasażerów. Załoga zadba o ciepłą i 
przyjazną atmosferę, a wygodne wyposażenie kabin 
pozwoli każdemu, nawet wyrafinowanemu pasażero-
wi cieszyć się spokojnym i relaksującym rejsem. Na 
statku mamy do dyspozycji wyłącznie zewnętrzne 
kabiny z dużymi oknami, przez które będzie można 
podziwiać mijane widoki. Starannie dobrany wystrój 
sprawi, że w kabinach poczujemy się jak w nowo-
czesnym hotelu. Na statku znajdują się restauracja, 
bary, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu w 
miejscach ogólnodostępnych, taras i promenada. Po-
dróż zakończy się w Astrachaniu, niedaleko miejsca 
gdzie Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Będzie to 
prawdziwa podróż w czasie. Poznamy historię Rosji 
- tą dawną i tą z czasów komunistycznych, w tym dru-
giej wojny światowej ze Stalingradem w roli głównej, 
a także współczesną, nowoczesną Rosję. Wyprawa, 
mimo dużych przestrzeni do pokonania oraz bogatego 
programu zwiedzania ma niezwykle relaksujący cha-
rakter. Cały czas jesteśmy zakwaterowani na statku, 
korzystamy z jego udogodnień oraz oferty. Statek 

opuszczamy tylko po to, aby zwiedzić atrakcyjne miej-
sca położone przy brzegu rzeki. Oprócz wspaniałych 
krajobrazów i spotkań z wieloetniczną ludnością od-
wiedzanych miejsc, będziemy mieli okazję zobaczyć 
jak szybko tu wkracza nowoczesność i następują 
zmiany. Zobaczymy kraj życzliwych dla Polaków - 
wbrew stereotypom - Rosjan, z wieloma kontrastami, 
gdzie Wschód spotyka się powoli z Zachodem. Wy-
prawie od początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędne-
go bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. Zostaną 
przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w 
piśmie, około 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpi-
sywaniu umowy.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich re-
zerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie na 
adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wy-
maganych danych paszportowych i osobowych lub 
ich niezgodność z paszportem zabieranym na wypra-
wę, może spowodować dodatkowe koszty związane 
z realizacją imprezy turystycznej lub w ostateczności 
uniemożliwić uczestnictwo w zarezerwowanej impre-
zie. Przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej konieczny 
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu oraz wiza. W celu uzyskania wizy należy 

najpóźniej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia im-
prezy dostarczyć do Działu Organizacji Almatur-Ka-
towice (40-096 Katowice, ul. 3 Maja 19/3):
• paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki, z 2 wolnymi stronami, z 
czego dwie muszą być obok siebie,
• prawidłowo wypełniony wniosek wizowy przesła-
ny przez biuro.,
• 2 aktualne zdjęcie biometryczne (zgodnie z 
wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej do-
stępnymi na stronie www.rusemb.pl - wymiar 3,5 
x 4,5 cm, kolorowe na białym tle, obejmujące tylko 
ramiona i twarz na wprost).

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i 
obostrzenia związane z aktualną sytuacją epide-
miczną. W szczególności uczestnicy muszą się li-
czyć z koniecznością posiadania aktualnego pasz-
portu covidowego. Nie ma obowiązku szczepień. 
Jednak jak wszędzie na świecie, również w Pol-
sce, warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom.

Pogoda i klimat
Warunki pogodowe w Rosji są zróżnicowane ze wzglę-
du na ogromną powierzchnię kraju. Odwiedzane tere-
ny położone są w strefie klimatu wybitnie kontynen-
talnego z mroźnymi i suchymi zimami oraz gorącym 
okresem letnim. Największe opady występują latem, 
kiedy wilgotne powietrze atlantyckie, przy odpowied-
nich układach niżowych, zostaje przetransportowane 
daleko na Syberię. Najlepszym momentem na podró-
żowanie w rejon Moskwy jest końcówka lata, gdyż nie 
ma już upałów i zmniejsza się ilość opadów, a średnia 
dzienna temperatura oscyluje w granicach 20°C.

Świadczenia
zakwaterowanie: 11 noclegów na statku MS Ros-
sia - http://www.volgacruise.com/ships/ms-russia/, o 
standardzie lokalnym ***** (w kabinie Comfort Suite, 
main deck), w 2 osobowych kajutach zewnętrznych, 
typu standard. Klimatyzowane kabiny z łazienkami, 
lodówką, sejfem, telewizorem LCD, Wi-Fi dodatko-
wo płatne. W łazienkach suszarki do włosów, szla-
froki i ręczniki. 
wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji na stat-
ku, serwującej dania kuchni europejskiej z elementami 
kuchni rosyjskiej, ukraińskiej, kaukaskiej i azjatyckiej.
transport: Przeloty wg programu, statek, autokary 
na wycieczki.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego: wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne, program rozrywkowy na 
statku (gry, konkursy, filmy), prelekcje, trzy kon-
certy, w tym jeden muzyki tradycyjnej, pożegnalny 
obiad z lampką szampana i kieliszkiem wódki. 
Opieka polskiego pilota na całej trasie. 
wiza i pośrednictwo wizowe.

Uwagi 
III ratę: walutową cześć ceny, uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na po-
krycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- kosztów uzyskania wizy rosyjskiej – 350 zł,
- zwyczajowych napiwków ok. 30 EUR,
- wieczornych rozrywek oraz pozostałych aktywno-
ści fakultatywnych.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 15.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

KuchingSingapur

Manila

Filipiny

Tajwan

BruneiMalezja

Moskwa

Uglicz Jarosław 
Kazań 

Samara 

Wołgograd 

Astrachań

Rosja

Kazachstan Mongolia
Chiny

terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kegw

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 20.09 –  01.10.2022 10999 zł 8799 zł 650 EUR
02 01.10 – 12.10.2022 10999 zł 8799 zł 650 EUR
Dopłata do kabiny Delux Suite (balkon, upper deck) 550 zł/ os.
Dopłata do kabiny Delux Suite (balkon, boat deck) 1100 zł/ os.
Dopłata do wykorzystania kabiny przez 1 osobę 6000 zł
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 650 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.



10  egzotyczne eskapady

Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed 
odlotem. Wylot do Taszkientu z przesiadką.

2 dzień
Przylot do Taszkientu, przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie i odpoczynek po podróży. Następnie wyru-
szymy na pierwsze spotkanie ze stolicą Uzbekistanu 
i jednocześnie największym miastem Azji Centralnej. 
Zapoznamy się z jego topografią i zobaczymy między 
innymi współczesne centrum miasta z pomnikiem 
ofiar trzęsienia ziemi z 1966 r. podczas którego znacz-
na część miasta uległa zniszczeniu, Plac Niepodle-
głości, gdzie kiedyś znajdował się najwyższy pomnik 
Lenina, zastąpiony obecnie wielkim globusem. Nocleg 
w hotelu w Taszkiencie.

3 dzień
Przelot z Taszkientu do Urgenczu. Wyjazd do doliny 
tajemniczych twierdz tworzących zespół 50 obronnych 
miast na skraju czerwonych piasków pustyni Kyzył- 
kum. Pochodzą one z czasów Królestwa Kuszanów, 
które istniało na tych terenach na początku naszej 
ery, a których mieszkańcy zwani „czcicielami ognia” 
wyznawali zoroastryzm, jedną z najstarszych religii 
monoteistycznych. Zwiedzanie najlepiej zachowanych 
twierdz: Toprak Kala, Kyzył Kala i Ayaz Kala. Przejazd 
do Chivy – średniowiecznego miasta położonego w 
sercu pustyni. Zakwaterowanie w hotelu w obrębie 
murów najstarszej części Chivy – Itchan Kala.

4 dzień
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie Chivy - miasta- 
twierdzy, pełnej zabytków stolicy starożytnego Cho-
rezmu. Głównym wejściem do miasta jest efektowna 
brama Ota Darwoza. Za nią znajduje się cytadela 

Kunja-Ark, w której bogato zdobionych wnętrzach 
znajdowały się m.in. harem, arsenał, meczet i wię-
zienie. Następnie odwiedzimy zespół pałacowy Tash 
Chauli, siedzibę Chana i jego żon, pełen wspaniałych 
malowideł i ozdobiony błękitno-białą mozaiką kafel-
ków. Na uwagę zasługuje także Sala Tronowa, gdzie 
Chanowie wydawali swoje, nie zawsze sprawiedliwe, 
ale niepodlegające dyskusji wyroki. Najbardziej zna-
ną budowlą Chiwy jest potężny minaret Kalta Minar, 
który miał być największy na świecie, lecz nigdy nie 
został dokończony. Spacerując wiekowymi uliczkami 
zobaczymy również wiele innych wspaniałych bu-
dowli m.in.: mauzolea Sajida Alauddina i Pahlavan 
Mahmuda czy medresa Arab-Muhammed-Chan. 
Kolacja w pałacu Toza Bog - letniej rezydencji Mu-
hammeda Rahim Chana. Nocleg w hotelu.

5 dzień
Przejazd z Chiwy do Buchary. Pojedziemy wzdłuż 
rzeki Amu Dari, płynącej na granicy z Turkmenista-
nem, a następnie szlakiem karawan wielbłądów po-
dróżujących po Jedwabnym Szlaku pomiędzy pusty-
niami Kyzył-kum i Kara-kum. Późnym popołudniem 
dotrzemy do Buchary, czyli „szczęśliwego miejsca”, 
miasta pełnego kolorytu. Buchara ma bogatą historię 
i wspaniałą architekturę, a Stare Miasto jest dziś prze-
pełnione wspaniałymi budowlami, które mają nawet 
tysiąc lat i niewiele się zmieniły przez ostatnie stule-
cia. Zakwaterowanie w hotelu, w obrębie starej cha-
naki Mahalli Kuma. Krótkie zwiedzanie najbliższych 
zabytków (medresy Kukeldash i Nadir Divan-Beghi). 
Zobaczymy także minaret Kalyan z XII w. – najwyższy 
w Uzbekistanie o kształcie wielkiego pionowego filaru 
wznoszącego się ponad miastem. Kolacja połączona 
z występem miejscowych tancerek i muzyków.

6 dzień
Poznajemy kolejne zabytki Buchary – ważnego ośrod-
ka handlowego na Jedwabnym Szlaku. Będziemy 
spacerować wąskimi uliczkami, przez średniowieczne 
kopuły targowe (rynki) do meczetu Poi Kaylan i me-
dresy Miri Arab. W pobliżu znajduje się cytadela Ark, 
stara twierdza, która w średniowieczu stanowiła od-
rębne miasto z pałacem emira, mennicą, meczetami, 
instytucjami rządowymi. Zobaczymy również znany 
meczet Bolo-Hauz oraz Mauzoleum Ismailia Sama-
ni - pierwszy budynek w środkowej Azji, zbudowany 
z cegły w kształcie sześcianu, z krytą kopułą. Źródło 
Czaszma Ajub - zgodnie z legendą, przechodził tu 
prorok biblijny Hiob (Ajub), a w tym miejscu, gdzie 
uderzył on swoim kijem wytrysnęło źródło. Kolacja 
w restauracji nad stawem Lyabi-Hauz, otoczonym 
zabytkowymi obiektami. Jest to jedno z najpopular-
niejszych miejsc w Bucharze, otoczone restauracjami 
na świeżym powietrzu i sklepami mieszczącymi się w 
zabytkowych medresach. Nocleg w hotelu.

7 dzień
Rano udajemy się do mauzoleum świętego mędrca 
sufi Bahaudina Nakshbandi, miejsca zwanego „Mekką 
Centralnej Azji”, odwiedzanego również przez turystów 
szukających spełnienia swoich niewypowiedzianych 
życzeń. Następnie jedziemy do pałacu Mokhi-Khosa, 
letniej rezydencji ostatniego emira Buchary. Potem 
zwiedzimy kompleks memorialny Czor Bakr i medresę 
Chor-Minor zwieńczoną 4 minaretami zakończonymi 
błękitnymi kopułami. Po powrocie ze zwiedzania bę-
dziemy mieć wolny czas, który możemy spędzić na 
lokalnych bazarach, pełnych pamiątek wytworzonych 
przez miejscowych rzemieślników. Nocleg w hotelu.

8 dzień
Podróżujemy na północny wschód do obozów kazach-
skich koczowników. Po drodze postoje i zwiedzanie 
zabytków: Vabkent (minaret ad-Din Tekish), Gijduvan 
(zabytkowa wytwórnia ceramiki), Karmana- Navoiy 
(mauzoleum Mir-Said Bahram, meczet Kassim Sheiha, 
polski cmentarz wojenny), karawanseraj Rabat-i-Malik, 
Nurota (twierdza Aleksandra Macedońskiego, czaszma 
i meczet Djuma). Zatrzymamy się w obozie jurtowym 
Kazachów w rejonie Yangykazganu. Dla chętnych 
przejażdżka po pustyni na wielbłądach (fakultatywnie). 
Obiadokolacja przygotowana przez koczowników (ew. 
na zamówienie - pieczenie barana). Nocleg w jurtach.

9 dzień
Podążamy dalej „Jedwabnym Szlakiem” zatrzymując 
się nad jeziorem Aydar-Kul (ok. 200 km długości) – po-
łożonym w sercu pustyni Kyzył-Kum. Kąpiele, wypo-
czynek, lunch. Po południu przejazd do Samarkandy 

jednego z najstarszych miast na świecie i perły Je-
dwabnego szlaku. Pod koniec XIV wieku miasto stało 
się stolicą państwa Mitura Tamerlana, który sprowadził 
tu wybitnych architektów i artystów, którzy nadali Sa-
markandzie nowy wygląd – pełen przepychu i bogac-
twa. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.

10 dzień
Zwiedzamy Samarkandę: grobowiec Tamerlana Gur-
-Emir, mauzoleum Uług-Bega, meczet Bibi-Chanym 
z XV w., nekropolie Szach-i-Zinda i Rukhabad, gdzie 
znajdują się liczne, pięknie zdobione mauzolea, śre-
dniowieczne obserwatorium astronomiczne Uług-Be-
ga. Pięknie odnowiony i imponujący Plac Registan z 
medresami Uług-Bega, Szer-Dor i Tillya Kari, klejnot 
Azji Centralnej i wizytówka Samarkandy. Registan w 
języku perskim oznacza „miejsce pokryte piaskiem” i w 
dawnych czasach pełnił rolę placu targowego. Wizyta 
na bazarze Siab. Nocny spacer do Registanu lub Gur-
-Emir. Nocleg w hotelu.

11 dzień
Wycieczka do Shakhrisabz – rodzinnego miasta 
Tamerlana, dzięki któremu stało się ważnym ośrod-
kiem nauki i sztuki. Zwiedzanie zabytków dynastii 
Timurydów: pałac Ak-Saraj, kompleks Hazrat Imam 
(mauzoleum Jahangira; Dorus-Syadot), meczet Kok- 
-Gumbaz, kryty rynek Czor-su, łaźnia miejska z XV 
w. W obrębie miasta znajduje się też polski cmentarz 
z czasów II żołnierzy gen. Andersa i ich rodzin. Po-
wrót do Samarkandy. Nocleg w hotelu.

12 dzień
Pożegnanie z Samarkandą. Wyjazd na zwiedzanie 
manufaktury produkującej papier jedwabny wg trady-
cyjnej receptury z VIII w. oraz zabytkowej wytwórni 
win i alkoholi, dla zainteresowanych - degustacja. 
Przejazd do Taszkientu. Zakwaterowanie w hotelu.  
Nocleg w hotelu.

13 dzień
Dzień spędzimy zwiedzając starą część Taszkientu. 
Głównym jej walorem historyczno kulturowym są 
liczne muzea, przepiękne meczety oraz mauzolea. 
Zobaczymy medresy Barak-Khana i Kukeldash z 
XVI w. – największe i najlepiej zachowane szkoły 
koraniczne w tej części świata, meczet Djuma, mau-
zoleum Hazrat Imam - jednego z pierwszych ima-
mów Taszkientu. W Muzeum Koranów zobaczymy 
najstarszy na świecie, oryginalny Koran Osmana z 
655 roku. Na zakończenie zwiedzania udamy się na 
lokalny, tradycyjny bazar Chor-su. Nocleg w hotelu.

14 dzień
Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot do 
Warszawy. Zakończenie wycieczki.

é Taszkient - magiczna stol ica é Chiva i  I tchan Kala é Buchara - szczęśl iwe miasto é Ceramiki Gijduvan é zabytki 
Navoiy é jurty w Yangykazgan é Shakhrisabz - miasto Tamerlanda é Turkusowe kopuły w Samarkandzie é

Uzbekistan 

Na jedwabnym szlaku
14 dni
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o wyPrawie
Poznamy najciekawszą część Jedwabnego Szlaku w Azji 
Centralnej. Odwiedzimy kraj, w którym skrzyżowały się 
różne tradycje, kultury, rasy i religie. Uzbekistan pozo-
stając bardzo przyjazny i życzliwy dla Polaków, znacznie 
różni się kulturowo od Polski. Znajdziemy się w świecie is-
lamu, który choć bardzo różny i daleki od ortodoksji Arabii 
i Północnej Afryki będzie wymagał od nas taktu i szacunku 
dla jego specyfiki. Uzbekistan jest krajem egzotycznym, 
pełnym wspaniałych miejsc, zupełnie innych od tych któ-
re znamy. Zobaczymy ruiny twierdz wzniesionych około 
dwa tysiące lat temu w czasach świetności starożytnego 
Chorezmu. Zachwycą nas Chiva, Buchara i Samarkanda 
- perły architektury światowej, świadczące o wspaniałej 
historii kraju. Na każdym kroku spotkamy też ślady po 
Tamerlanie, kontrowersyjnym wielkim wodzu, a dziś bo-
haterze narodowym, który zainwestował zdobyte podczas 
podbojów bogactwo w rozwój kraju - sprowadził wielkich 
budowniczych, by stworzyli piękne meczety, medresy i pa-
łace. Uzbekistan to również piękne krajobrazy pustyń Kara 
kum i Kyzył kum oraz wspaniała, bardzo smaczna kuchnia. 
Proponujemy przede wszystkim aktywne i relatywnie tanie 
zwiedzanie znajdujących się w naszym programie miejsc. 
Noclegi przewidziane są w dobrze zlokalizowanych hote-
lach o standardzie***, w 2/3 osobowych pokojach z łazien-
ką i klimatyzacją. W trakcie wyprawy jedną noc spędzimy 
w jurtach, tradycyjnych namiotach nomadów. Jurty są 
wieloosobowe, z przygotowanymi miejscami do spania, a 
na terenie obozowiska znajdują się łazienki i miejsce do 
spożywania posiłków. Z pewnością ten wieczór na pustyni 
pozostanie zawsze we wspomnieniach. Wyprawa nie nale-
ży do trudnych, jednak musimy mieć świadomość, że cały 
czas uprawiamy aktywną turystykę. Nie można zapomnieć 
o małym plecaku, w którym zawsze musi być woda i o wy-

godnym obuwiu (dużo zwiedzania). Wyprawie od początku 
do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego ba-
gażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w piśmie około 2 
tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontakto-
wego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Podsta-
wowe wyżywienie zagwarantowane w cenie jest obfite i 
smaczne, a dodatkowe posiłki są jedynie jego uzupełnie-
niem. Kuchnia uzbecka zapewnia obfitość jarzyn i owo-
ców, ale także oferuje różnorodne wspaniale doprawione 
potrawy mięsne. Cały pobyt spędzimy w gorącym klima-
cie, stąd najlepsza jest lekka, przewiewna, bawełniana 
odzież. Bluza lub lekka kurtka z długimi rękawami może 
się przydać w miejscach mocno klimatyzowanych (sa-
moloty, autobusy) oraz na pustyni i w górach. W czasie 
zwiedzania świątyń niezbędne są długie spodnie, spódni-
ce i chusty zakrywające ramiona. Nie są tam tolerowane 
koszulki na ramiączkach lub szorty. Nie spodziewamy 
się deszczy. Parasol może służyć jako ochrona przed 
słońcem. W Uzbekistanie zobaczycie też Państwo wiele 
interesujących przedmiotów sztuki użytkowej i rękodzieła 
na które warto przygotować kieszonkowe.

informacje wizowo-PaszPortowe
Wymagane min. 2 wolne strony w paszporcie, ważnym 
min. 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki. Przy 
dokonywaniu rezerwacji należy  podać dane paszpor-

towe wymagane do realizacji imprezy należy wpisać do 
elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link 
do formularza – dla wszystkich rezerwacji stałych - bę-
dzie wysłany automatycznie na adres e-mail klienta wpi-
sany w rezerwacji.  Brak wymaganych danych paszpor-
towych i osobowych lub ich niezgodność z paszportem 
zabieranym na wyprawę, może spowodować dodatko-
we koszty związane z realizacją imprezy turystycznej 
lub w ostateczności uniemożliwić uczestnictwo w za-
rezerwowanej imprezie. Nie ma obowiązku wizowego.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covido-
wego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony 
przed słońcem, używając kremów ochronnych, oku-
larów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy. W trakcie 
wycieczki trzeba pić nawet kilka litrów płynów dziennie.

klimat i Pogoda
Uzbekistan położony jest w strefie klimatu umiarkowa-
nego kontynentalnego, z mroźnymi zimami i gorącymi 
i suchymi latami. Roczna suma opadów atmosferycz-
nych wynosi od 100 mm na pustyniach do 1000 mm 
na obszarach górskich. Większość opadów notowana 
jest zimą i początkiem wiosny. Latem należy przygo-
tować się na upały. Najcieplejszym miesiącem jest 
lipiec, kiedy średnia temperatura powietrza waha się 
od 28°C w Taszkiencie do 32°C na pustyniach na 
południu i zachodzie kraju. W czerwcu i sierpniu tem-
peratury są zwykle o kilka stopni niższe. Najlepszym 
miesiącem na zwiedzanie jest wrzesień. Nadal jest 
bardzo ciepło, ale nie upalnie, no i owoce są wówczas 
najsmaczniejsze. W czasie podróży mogą wystąpić 
duże amplitudy dzienne, czyli wysokie temperatury 
w ciągu dnia i znaczny spadek temperatury w nocy.

Program fakUltatywny
- przejażdżka na wielbłądach (ok. 6 USD),
- degustacja miejscowych alkoholi (10-20 USD),
- wieczorne pieczenie barana (ok. 50 USD za barana),
- dodatkowe pokazy folklorystyczne (8-25 USD).

Świadczenia
zakwaterowanie: 12 noclegów: 11 w hotelach o 
standardzie ***, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i 
klimatyzacją, 1 nocleg w jurtach na pustyni.

wyżywienie: Dwa posiłki dziennie: śniadania i obia-
dokolacje.
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, mikrobusy, autokary.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę: walutową część ceny, uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na po-
krycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nieujętych w programie 
(orientacyjny koszt ok. 5-15 USD/posiłek),
- zwyczajowych napiwków, ok. 30 USD,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych ak-
tywności i wycieczek fakultatywnych.
Minimalna liczba uczestników w grupach: 8, maksy-
malna: 16. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Ocean 
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Ocean 
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Birma
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Uzbekistan

Organizator: Almatur - Katowice

terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: keeU

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 31.08 – 13.09.2022 8499 zł 6799 zł 650 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego:  
(poza jurtami) 700 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 650 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot samo-
lotem bezpośrednio do Kazachstanu.

2 dzień
Rano przylot do Astany. Spotkanie z przewodni-
kiem. Śniadanie. Zwiedzanie miasta, które w 1997 
r. zostało stolicą Kazachstanu. Od tego czasu 
szybko się rozbudowuje i rozwija, a nowoczesna 
architektura coraz bardziej dominuje w krajobra-
zie miasta, wypierając pozostałości po okresie 
komunizmu. Już dzisiaj Astana jest nazywana po-
wszechnie „Dubajem na stepie”. Nad miastem do-
minuje monumentalna wieża Bajterek o wysokości 
105 m, wzniesiona dla upamiętnienia momentu 
przeniesienia stolicy do Astany. Bajterek w języku 
kazachskim oznacza „wysoką topolę”, a nazwa i 
kształt wieży nawiązują do miejscowego mitu o 
powstaniu świata. Zobaczymy szklaną Piramidę 
Pokoju i Pojednania, Ak Orda – Pałac Prezydenta 
Republiki Kazachstanu, który jest oficjalną sie-
dzibą Nursułtana Nazarbajewa, a także centrum 
rozrywkowo- handlowe Chan Szatyr, w kształcie 
ogromnego namiotu. Zakwaterowanie w hotelu. 
Po południu rejs łodzią po rzece Ishym. W trakcie 
zobaczymy m.in. wspaniałe rezydencje, drapacze 
chmur – Alatau Grand. Powrót do hotelu, kolacja 
i nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do muzeum Alzhir, dawne-
go gułagu, jednego z największych obozów pracy 
w dawnym ZSRR, gdzie zsyłano żony i dzieci tak 
zwanych „zdrajców Ojczyzny”. Alzhir było jedną 
z wysp „Archipelagu Gułag”, dzieła Aleksandra 
Sołżenicyna. Autor, wykorzystując swoje do-
świadczenia, pokazał rozwój i rozprzestrzenianie 
się systemu więziennictwa radzieckiego, którego 
celem pierwotnym miała być „eliminacja wrogich 
klas społecznych”. Na Zachodzie książka ta wy-
wołała poruszenie, a Sołżenicyn został laureatem 
literackiej nagrody Nobla. Po południu transfer na 
lotnisko, wylot do Ałmaty – największego miasta 
Kazachstanu i byłej stolicy. Po przylocie transfer 
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wycieczka po Ałmatach, stolicy finan-
sowo-gospodarczej, miasta ogrodów i fontann. W 
Parku im. 28 Panfiłowców zobaczymy prawosław-
ny Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, wspa-
niały zabytek w całości wykonany z drewna, bez 
użycia gwoździ. Czekają nas wizyty w Muzeum 
Instrumentów Muzycznych, z unikalną kolekcją 
60 regionalnych instrumentów oraz w Centralnym 
Meczecie z białego marmuru, górującym nad pół-
nocną częścią miasta, który został zbudowany w 
1999 roku. Aby poczuć prawdziwy smak miasta, 
jego atmosferę i lokalny kolor, odwiedzimy orien-

talny Zielony Bazar i weźmiemy udział w degusta-
cji narodowych specjałów, w tym mleka końskiego 
i wielbłądziego. Przejazd do Medeo - najwyższego 
górskiego lodowiska na świecie i jednej z głów-
nych atrakcji Ałmaty. Stamtąd wjazd kolejką linową 
(o długości całkowitej 6200 m) na wysokość 2200 
m n.p.m. do ośrodka narciarskiego Shymbulak, 
który znajduje się w malowniczej dolinie Trans-Ili 
Alatau. To niesamowite miejsce, gdzie nacieszyć 
się można czystym powietrzem i pięknymi widoka-
mi. Przejazd kolejką do stacji linowej Talgar Peak 
(3200 m n.p.m.). Następnie wjazd na Kok Tobe 
Hill (1100 m n.p.m.). Park Kok Tobe jest jednym z 
symboli miasta Ałmaty, skąd z lotu ptaka możemy 
podziwiać wspaniały widok na miasto. Powrót do 
hotelu. Kolacja i nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu wycieczka do Kanionu Szaryńskiego 
- podróż do wschodniego Kazachstanu, to unikal-
na możliwość podziwiania niezapomnianych wido-
ków na ogromny wąwóz i potężne skały o różno-
rodnych kolorach i odcieniach. Kanion Szaryński 
swoim pięknem dorównuje bardziej znanemu na 
świecie Wielkiemu Kanionowi Kolorado. To jedno 
z najbardziej egzotycznych miejsc na świecie i 
niesamowity pomnik przyrody Kazachstanu. Uni-
kalne kształty dziwacznych rzeźb z piaskowca 
przenoszą turystów w bajkowy, nierealny świat. 
Tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć gaje oliw-
ne i słynną Dolinę Zamków - fragment kanionu ze 
154-metrowymi skałami, kształtem przypominają-
cymi wieże. Obiad. Powrót do hotelu do Ałmaty. 
Kolacja w hotelu. Nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd autokarem do przejścia 
granicznego z Kirgistanem. Po formalnościach 
paszportowych ruszamy do stolicy kraju - Bisz-
keku. położonego u podnóża pasma Tienszan. 
Biszkek nie przypomina nowoczesnej metropolii, 
rzędy domów stoją wzdłuż alei poprzecinanych 
kanałami, a wszystkie ulice i zaułki obsadzono gę-
stymi szpalerami drzew. Miasto dzisiaj to dziwna 
mieszanka pozostałości rosyjskich i sowieckich 
oraz wpływów islamskich i nacjonalistycznych. 
Prawie wszyscy mówią tu po rosyjsku, ale jed-
nocześnie jest to najbardziej otwarte na zachód 
miasto byłych azjatyckich republik radzieckich. Po 
przyjeździe do stolicy Kirgistanu krótka wycieczka 
po mieście: plac Ała-Too, maszt flagowy, pomnik 
Lenina, posąg Manasa i plac Zwycięstwa. Prze-
jazd do hotelu. Kolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wyjazd nad jezioro Issyk-Kul, z 
krótkim przystankiem przy ruinach starożytnego 
miasta Balasagun, gdzie zwiedzimy wieżę Bura-
na, która służyła dawniej jako minaret. Przejazd 
nad jezioro Issyk-Kul, zwane perłą Azji Centralnej, 
które jest drugim co do wielkości górskim jeziorem 
świata, po Jeziorze Titicaca w Ameryce Południo-
wej. Położone jest na wysokości ok. 1600 m, ma 
głębokość prawie 700 m, a woda w nim jest słona i 
nigdy nie zamarza, dlatego zwane jest gorącym je-
ziorem (issyk znaczy gorący). Zwiedzanie muzeum 
pod otwartym niebem: petroglify (rysunki naskalne) 
w Czołpon-Ata. Zakwaterowanie w hotelu na pół-
nocnym brzegu jeziora Issyk-Kul. Kolacja, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu czas wolny nad jeziorem Issyk-Kul. 
Wykorzystamy go na spacery po okolicy i podzi-
wianie przepięknej, jak z fototapety, panoramy 
jeziora, otoczonego ośnieżonymi szczytami gór 
Tienszanu. Kolacja, nocleg.

9 dzień
Pożegnanie z pięknymi widokami i jeziorem Issyk-
-Kul, które z pewnością na zawsze pozostaną w 
naszej pamięci. Powrót do Biszkeku, przejazd na 
lotnisko i wylot do Astany. Po przylocie transfer do 
hotelu. Zakwaterowanie. Śniadanie, kolacja, nocleg.

10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Burabai. Wycieczka z 
przewodnikiem do Parku Narodowego Burabai 
(Borovoe), zajmującego powierzchnię około 850 
km2. Park zachwyca bogactwem dużych jezior 
(jest ich tu 14) oraz niezliczoną ilością mniejszych. 
Wszystko w parku zostało stworzone siłami na-
tury. Znajdziemy tutaj górskie krajobrazy poprze-
cinanie niebieskimi taflami jezior, które otaczają 
bogate lasy mieszane. Podczas dalszej podróży 
zapoznamy się z historią regionu, a po przyjeździe 
do ‘’strefy wypoczynkowej’’ będziemy mogli podzi-
wiać górę Burabai. W dolinie Abylaykhan zachwy-
cą nas skały ‘’Ush-kyz”, “Ok-Zhetpes”, “Zhumbak-
tas”. Następnie czeka nas łatwe podejście na górę 
Borove, skąd rozciąga się piękny widok na okoli-
cę. Pobyt w Borove pozwoli na zupełne wycisze-
nie myśli oraz zachwyci nas niezwykłą oazą poło-
żoną w samych sercu kazachskiego stepu, której 
wiekowe lasy sosnowe skrywają wiele tajemnic. 
Obiad i powrót do hotelu w Astanie. Nocleg.

11 dzień
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot z Astany i 
przylot do Warszawy.

é Astana - stol ica Kazachstanu é Ałmaty - miasto ogrodów é Biszkek é Malownicze pasmo Tienszan i  Kanion 
Szaryński é Issyk-kul - perła Azj i  Centralnej é Rysunki naskalne w Czołpon-Ata é Park Narodowy Burabai é

Kazachstan - Kirgistan  

W stepach szerokich
11 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemności 
w pokonywaniu trudów dalekich podróży. Kazach-
stan i Kirgistan to kraje niezwykle zróżnicowane, 
dlatego mają do zaoferowania niezmiernie wiele. 
Zachwycają tam góry i stepy oraz pustynie, urocze 
i przejrzyste jeziora oraz zadbane parki. Na każdym 
kroku natkniemy się na pomniki i zabytki, które 
„opowiadają” o historii tych krajów oraz upamiętnia-
ją najważniejsze wydarzenia. Z pewnością wyjazd 
w tę część świata, do tej pory nie odkrytą dla ma-

sowej turystyki, może być wspaniałą przygodą dla 
każdego miłośnika podróżowania. Odwiedzimy kra-
je, w których skrzyżowały się różne tradycje, kultury, 
rasy i religie i który różni się kulturowo od Polski. 
Znajdziemy się w świecie islamu, który, choć bardzo 
różny i daleki od ortodoksji Arabii i Północnej Afryki, 
będzie wymagał od nas taktu i szacunku dla jego 
specyfiki. Strój, mimo, że to kraje islamskie, raczej 
dowolny. Zarówno Kazachstan jak i Kirgistan są 
krajami egzotycznymi, pełnymi wspaniałych miejsc, 
zupełnie innych od tych, które znamy. Zawitamy do 
stolicy Kazachstanu - nowoczesnej Astany, a także 
największego miasta tego kraju i byłej stolicy - Ał-
maty, odwiedzimy Centralny Meczet, przejedziemy 
do Medeo - najwyższego górskiego lodowiska na 
świecie oraz do Kanionu Szaryńskiego, który swoim 
pięknem dorównuje Wielkiemu Kanionowi Kolora-
do. Pojawimy się również w Biszkeku - stolicy Kirgi-
stanu, przejedziemy nad jezioro Issyk-Kul - drugie, 
co do wielkości górskiego jeziora świata oraz do 
Parku Narodowego Burabai (Borovoe). Proponuje-
my relatywnie tanie zwiedzanie znajdujących się w 
naszym programie miejsc. Wyprawie od początku 
do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbęd-
nego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. 
zostaną przesłane do uczestników pocztą elek-

troniczną w piśmie, około 2 tygodnie przed wy-
jazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu 
e-mail przy podpisywaniu umowy.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich 
rezerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie 
na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i osobowych 
lub ich niezgodność z paszportem zabieranym na 
wyprawę, może spowodować dodatkowe koszty 
związane z realizacją imprezy turystycznej lub w 
ostateczności uniemożliwić uczestnictwo w zare-
zerwowanej imprezie. Wymagany paszport, waż-
ny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki. 
Wizy dla obywateli polskich nie są wymagane na 
pobyt turystyczny do 30 dni. 

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i 
obostrzenia związane z aktualną sytuacją epide-
miczną. W szczególności uczestnicy muszą się 
liczyć z koniecznością posiadania aktualnego 
paszportu covidowego. Warto być zaszczepionym 
przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie 
innym chorobom. Należy szczególną uwagę przy-
wiązywać do ochrony przed słońcem, używając 
kremów ochronnych, okularów przeciwsłonecz-
nych i nakrycia głowy.

Pogoda i klimat
Klimat Kazachstanu jest umiarkowany, suchy i 
skrajnie kontynentalny. Różnice temperatur lata i 
zimy oraz nocy i dnia są nadzwyczaj duże. Lato 
jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, 
zaś wiosna i jesień są bardzo krótkie. W centralnej 
części Kazachstanu opady praktycznie nie wystę-
pują, na północnych i południowych obrzeżach są 
minimalne. Podobnie w Kirgistanie klimat na prze-
ważającym obszarze jest kontynentalny suchy. 
Temperatury są skrajne, zwłaszcza na przestrze-
ni roku i różnią się między kotlinami, a terenami 
wysokogórskimi. Średnia temperatura podczas 
naszych podróży to ok. 20°C, a ilości opadów są 
dość niewielkie.

Świadczenia
zakwaterowanie: 9 noclegów według programu,  w ho-
telach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.

wyżywienie: 10 śniadań, 2 obiady, 7 kolacji.
transport: Przeloty wg programu: Warszawa-Astana, 
Astana-Ałmaty, Biszkek-Astana, Astana-Warszawa. 
Transfery zgodnie z programem busem lub autokarem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, przewod-
nicy lokalni, opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę - walutową część ceny uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na 
pokrycie części świadczeń (m.in. koszty programo-
we, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nieujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
5-10 USD/posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności nieprzewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków ok. 30 USD
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 15. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Organizator: Almatur - Katowice

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keek

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 08.08 – 18.08.2022 9999 zł 7999 zł 600 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 600 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot samo-
lotem bezpośrednio do Gruzji. Przylot do Tibilisi, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu ruszamy na spotkanie ze stolicą Gru-
zji. Podczas spaceru poznamy lokalną architekturę 
i zabytki, usłyszymy też opowieści o historii i współ-
czesnym życiu miasta. Zwiedzimy Katedrę Same-
ba (Trójcy Świętej) oraz kościół Metechi z XII w., 
przepięknie położony na opadającej ku rzece skale. 
Wjedziemy kolejką linową do Twierdzy Narikala z IV 
w. Podczas pieszej wycieczki po starej części Tbilisi 
zwiedzimy Abanotubani - dzielnicę ze słynnymi łaź-
niami siarkowymi i typowymi dla architektury Tibilisi 
domami z drewnianymi, rzeźbionymi balkonami. 
Następnie przejdziemy ulicami Szardena, Heraklie-
go, zobaczymy nowoczesny Most Pokoju nad rzeką 
Mgwari, rezydencję patriarchy Gruzji I i II-go oraz 
fantazyjne wieżyczki Teatru Lalek Rezo Gabriadze. 
Przejedziemy Prospektem Rustaweli – najbardziej 
reprezentacyjną ulicą Tbilisi z wieloma budynkami 
administracji państwowej, w tym Parlamentu Gruzji i 
Akademii Nauk. Tu mają swą siedzibę Opera i Teatr 
Baletowy, Muzeum Narodowe, Teatr Dramatyczny, 

liczne banki itd. Ten dzień z pewnością przyniesie 
wiele pozytywnych wrażeń z odkrywania Tibilisi. 
Kolacja w restauracji. Nocleg.

3 dzień
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Kachetii – regionu 
znanego z produkcji doskonałych gruzińskich win. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od klasztoru Bodbe, 
gdzie pochowana jest św. Nino, patronka Gruzji. 
Następnie przejazd do Sighnaghi, najbardziej ma-
lowniczego zakątka Kachetii, miasteczka muzyki, 
sztuki i miłości. W tym pięknym mieście z bogatą 
historią, otoczonym murami obronnymi i zwieńczo-
nymi licznymi basztami znajdują się ruiny średnio-
wiecznej twierdzy. Podobno mury Sighnaghi są 
drugimi najdłuższymi na świecie, ustępując tylko 
Wielkiemu Murowi w Chinach. Roztacza się z nich 
przepiękny widok na Dolinę Alazańską. Degustacja 
win gruzińskich, produkowanych tradycyjnymi me-
todami w wielkich glinianych naczyniach, zwanych 
„kvevri”. Obiad w gruzińskim domu, z winem i lokal-
nymi tradycjami. Powrót na nocleg w Tbilisi.

4 dzień
Śniadanie w hotelu. Podróż wzdłuż Gruzińskiej 
Drogi Wojennej. Podczas tej podróży wizyta w 
architektonicznym kompleksie Ananuri z widokiem 
na otoczony górami zbiornik wodny Zhinvali. Dal-
sza podróż po Gruzińskiej Drodze Wojennej do 

miasteczka Stepantsminda, położonego u podnóża 
góry Kazbegi, najbardziej znanej i malowniczej góry 
Gruzji. Nad miastem, jak baśniowy zamek góruje 
klasztor Cminda Sameba zbudowany w XIV wieku, 
do którego podjedziemy samochodami terenowymi. 
Kolacja i nocleg w Tbilisi.

5 dzień
Śniadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas podróż do 
Uplisczyche, umieszczonego na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Starożytne miasto-twierdza 
Upliszczyche jest jednym z unikalnych zabytków 
na świecie. Wyryte w wulkanicznej skale gór Kver-
naki, to urokliwe miasteczko fascynuje swą dawną 
wielkością. Będziemy podziwiać pozostałości maje-
statycznych świątyń, teatrów i budynków mieszkal-
nych połączonych ze sobą krętymi uliczkami-kory-
tarzami. Po zwiedzaniu twierdzy udamy się do Gori, 
miejscowości gdzie urodził się Stalin. Przystanek na 
pamiątkowe zdjęcie przy muzeum dyktatora. Kola-
cja i nocleg w okolicach Ckaltubo.

6 dzień
Śniadanie w hotelu. Przejazd na zwiedzanie Ku-
taisi, które rozpoczniemy od zespołu architekto-
nicznego Gelati z XII w. założony przez potężnego 
króla Dawida Budowniczego. W średniowieczu 
klasztor był najważniejszym centrum kultury Gru-
zji. Kutaisi, to drugie co do wielkości miasto Gruzji. 
Odwiedzimy także miejscowy bazar, gdzie można 
kupić gruzińskie przyprawy, słodycze itp. Zobaczy-
my centrum z jego zabytkami, pospacerujemy po 
centralnym parku podziwiając panoramę miasta. 
Następnie odwiedzimy Rezerwat Przyrody oraz 
Jaskinię Sataplia, która słynie ze swoich pięknych 
i rzadkich krasowych jaskiń i śladów dinozaurów 
datowanych na 120 milionów lat. Powrót na kola-
cję i nocleg do Ckaltubo.

7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Mcchety - dawnej stolicy 
Gruzji. Odwiedzimy klasztor Dżwari z VI wieku znaj-
dujący się na szczycie góry, u zbiegu rzek Mgwari i 
Aragwi z przepięknym widokiem na zabytki miasta. 
Następnie zwiedzimy katedrę Sweti Cchoweli, która 
stanowiła w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji 
i wiecznego spoczynku władców Gruzji. Potem, 
podczas spaceru wąskimi uliczkami starej Mchety, 
będzie czas wolny na odpoczynek i zakup upomin-
ków. Pożegnalna kolacja w restauracji z gruzińską 
kuchnią i muzyką. Nocleg w Tibilisi.

8 dzień
Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. Wylot do 
Polski samolotem rejsowym. Przylot do Warszawy.

é Atrakcje Tbi l isi  é winnice Kacheti i  é malownicze Sighnaghi é Gruzińska Droga Wojenna é Kazbegi i  krajobrazy Kaukazu é baśniowy klasztor Cminda 
Sameba é wyryte w skale Upliszczyche é zespół architektoniczny Gelat i  é Satapl ia - piękna jaskinia krasowa é Mccheta – zabytkowa, stara stol ica é

Gruzja 

Gruzińskie toasty
8 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur. Staramy się w miarę możliwości 
docierać również w miejsca położone poza obszara-
mi masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrak-
cyjnych i popularnych. Gruzja kojarzy się z winem 
i gościnnością. To prawda, a na naszej wyprawie 
przekonamy się o tym osobiście. Oprócz wspaniałych 
krajobrazów Gruzja zasługuje na uwagę dzięki swej 
średniowiecznej spuściźnie - wspaniałym, okazałym 
monastyrom, licznym twierdzom oraz wpisanym na 
listę UNESCO pamiątkom kultury i dziedzictwa. Od-
wiedzimy przepiękną i coraz bardziej nowoczesną 
stolicę – Tibilisi, pełną winnic Kachetię, liczne pamiąt-
ki bogatej historii tych ziem oraz wysokogórskie krajo-
brazy Kaukazu. Zachwycimy się wspaniałą kuchnią, 
winem, czaczą i folklorem. Odwiedzany kraj różni się 
kulturowo od Polski, a religijność może przybierać 
formy odmienne od naszych. Jednocześnie doświad-
czycie Państwo ogromnej życzliwości i gościnności 
skierowanej szczególnie do Polaków. Wyprawa nie 
należy do trudnych, jednak musimy mieć świado-
mość, że cały czas uprawiamy aktywną turystykę, 
udajemy się też w region Wysokiego Kaukazu. W 
trakcie realizacji programu mamy trochę pieszych 

spacerów, w tym pod górkę. Czasami trzeba też bę-
dzie przenieść swój bagaż, np. do autokaru. Wypra-
wie towarzyszy polski pilot, który pomoże Państwu 
radzić sobie z codziennymi problemami.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksy-
malna: 24.
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędne-
go bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną 
przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w 
piśmie około 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpi-
sywaniu umowy. Wyżywienie poza wymienionym w 
programie organizuje dla chętnych na bieżąco pilot. 
Warto spróbować wspaniałej gruzińskiej kuchni. Na 
najwyższy szacunek zasługują wina.

informacje wizowo-PaszPortowe
Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty. Wizy 
dla obywateli polskich nie są wymagane. Należy do-
kładnie sprawdzić, czy dane w rezerwacji są zgodnie z 
dokumentem na podstawie którego będą przekracza-

ne granice. Brak wymaganych danych lub ich niezgod-
ność z dokumentem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związane z realizacją 
imprezy turystycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. 

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W 
szczególności uczestnicy muszą się liczyć z konieczno-
ścią posiadania aktualnego paszportu covidowego. 
Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasa-
dami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ 
- Polak za granicą. Warto być zaszczepionym przeciw 
żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym cho-
robom. Należy szczególną uwagę przywiązywać do 
ochrony przed słońcem, używając kremów ochronnych, 
okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

klimat i Pogoda
Warunki pogodowe w Gruzji są zróżnicowane. Generalnie 
latem i wczesną jesienią panuje ciepły klimat, ale pogoda 
mocno zależy od wysokości i oddalenia od morza. Lato jest 
gorące, z licznymi kontrastami. Strefa nadmorska leży w 
sferze łagodnego klimatu morskiego podzwrotnikowego, z 
dużą ilością opadów, gorącym, parnym latem i ciepłą zimą. 
Im dalej od morza tym klimat bardziej kontynentalny tj. 
coraz mniej opadów i rosnące różnice temperatur między 
latem a zimą. Orzeźwienia podczas upałów należy szukać 
w górach. Tutaj zawsze można liczyć na rześkie powietrze, 
a temperatura uzależniona jest od wysokości. W wyższych 
partiach nawet letnie noce bywają mroźne.

Świadczenia
zakwaterowanie: 7 noclegów według programu w 
hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z ła-
zienkami.

wyżywienie: śniadania w hotelach, 1 obiad i 5 kola-
cji, degustacja wina - zgodnie z programem,
transport: Przeloty PLL LOT wg programu wraz 
z opłatami lotniskowymi i bagażowymi, mikrobusy, 
samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, przewodni-
cy lokalni, opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę – walutową część ceny uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na po-
krycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z iii ratą nie obejmują:
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych ak-
tywności nie przewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków - ok. 30 EUR,
- ewentualnych pozostałych posiłków nieujętych w 
programie, aranżowanych przez pilota (orientacyjny 
koszt ok. 6-12 EUR/posiłek).

Tbilisi
Kutaisi

Rangun
Birma

Bangladesz

Gruzja

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: kege

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 14.05 – 21.05.2022 3499 zł 2799 zł 350 EUR
02 17.09 – 24.09.2022 3499 zł 2799 zł 350 EUR
03 08.10 – 15.10.2022 3499 zł 2799 zł 350 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata)  –  na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 350 EUR  –  uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Organizator: Almatur - Katowice
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wieczorem wylot 
samolotem bezpośrednio do Gruzji.

2 dzień
Rano przylot na lotnisko do Tbilisi, spotkanie z 
przedstawicielem biura gruzińskiego. Przejazd do 
Batumi nad Morzem Czarnym, po drodze śniadanie 
w kawiarni. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie i 
czas wolny na odpoczynek. Wieczorem spacer po 
tym słynnym gruzińskim kurorcie. Zobaczymy m.in. 
Plac Batumi, Bulwar Nadmorski oraz pokaz tańczą-
cych w rytm muzyki magicznych fontann. Druga 
część to pokaz laserowy, opowiadający historię Ba-
tumi i Gruzji. Dużym przeżyciem będzie też spotka-
nie z kontrowersyjną rzeźbą Ali i Nino Opowiada ona 
historię miłości młodego Azera - muzułmanina oraz 
gruzińskiej księżniczki - chrześcijanki. Obie figury 
poruszają się, a nocą są oświetlone zmieniającym 
się światłem, co czyni je magnetycznie pięknymi. 
Kolacja i nocleg w Batumi.

3 dzień
Po śniadaniu wyjeżdżamy na południe do Twierdzy 
Gonio, gdzie zwiedzimy liczący 2100 lat rzymski obóz 
warowny. Następnie zwiedzanie Ogrodu Botaniczne-
go w Batumi (pow. 113 ha), jednego z największych 
na świecie, gdzie znajduje się ponad 5000 różnorod-

nych gatunków kwiatów, krzewów i drzew. Jest on 
wyjątkowy, głównie ze względu na to, że rośliny tutaj 
zgromadzone pochodzą z całkowicie różnych stref 
klimatycznych i krajobrazowych. Po atrakcjach parku 
powrót do hotelu. Kolacja w restauracji rybnej, czas 
wolny. Nocleg w Batumi.

4 dzień
Dzień wypoczynkowy w Batumi – najnowocze-
śniejszym kurorcie nadmorskim Gruzji i jednym z 
najładniejszych miast nad całym Morzem Czarnym, 
z odrestaurowaną starówką i pięknym Parkiem Przy-
morskim. Góry otaczające miasto porośnięte są tropi-
kalną roślinnością. Wspaniała architektura, liczne lo-
kale i atrakcje, przyjazna atmosfera i wysoki standard 
usług zapewnią nam niezapomniane wrażenia. Czas 
wolny na plażowanie, relaks nad morzem, spacery, 
indywidualne zwiedzanie okolicy i degustację miejsco-
wych przysmaków. Kolacja i nocleg w Batumi.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd w stronę głównego grzbietu 
Kaukazu, do miasta Mestii w tajemniczej Swaneti. Po 
drodze postój w Zugdidi, stolicy Megrelii - mitycznej 
Kolchidy, gdzie zwiedzimy pałac księcia Dadianiego 
z XIX w. Rodzina Dadiani to stary arystokratyczny 
ród, spokrewniony z samym Napoleonem Bonapar-
te. Podczas dalszego przejazdu będziemy podziwiać 
przepiękny widok na śródgórski ingurski zbiornik 
wodny oraz ośnieżone szczyty Wysokiego Kaukazu.  

Zbliżając się do Swanetii zobaczymy charakterystycz-
ne średniowieczne wieże, robiące duże wrażenie na 
przyjezdnych. Przyjazd do Mestii, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Wyjazd samochodami terenowymi malow-
niczą trasą do Uszguli - najwyżej położonej (2200 m 
n.p.m), zamieszkałej wioski u podnóża góry Suchary 
(5068 m n.p.m). Uszguli jest cennym zabytkiem ar-
chitektury i historii, co w dużej mierze sprawiło, że 
Górna Swanetia została wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wioska słynie z tradycyjnych 
swaneckich domów ze smukłymi wieżami obronnymi. 
Zwiedzimy starą cerkiewkę Lamaria (Matki Bożej) z 
XI w. oraz lokalne muzeum, gdzie zobaczymy jak żyli 
tutejsi mieszkańcy przed wiekami. Czas wolny, a dla 
chętnych spacer w górskiej scenerii Kaukazu w kierun-
ku górującego nad okolicą szczytu Szchary. Powrót na 
kolację i nocleg do Mestii.

7 dzień
Śniadanie w Mestii. Wizyta w muzeum-wieży, w daw-
nym domu mieszkalnym Swanów. Następnie wyjazd w 
rejon Imereti, gdzie zwiedzimy zespół architektoniczny 
Gelati z XII w. założony przez potężnego króla Dawida 
Budowniczego. W średniowieczu klasztor był najważ-
niejszym centrum kultury Gruzji. Przyjazd do Kutaisi, 
drugiego co do wielkości miasta Gruzji. Odwiedzimy 
miejscowy bazar, gdzie można kupić gruzińskie 
przyprawy, słodycze itp. Zobaczymy centrum z jego 
zabytkami, pospacerujemy po centralnym parku po-
dziwiając panoramę miasta. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Kutaisi, kolacja i nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do miasta Gori, nad którym 
góruje starożytna twierdza, a w którym przyszedł na 
świat Józef Stalin. Stamtąd ruszamy do Upliszczyche, 
gdzie zwiedzimy starożytne skalne miasto, kiedyś naj-
potężniejsze centrum kulturowe, polityczne i ekono-
miczne. Upliszczyche to fascynujący niezwykłymi wi-
dokami światowy unikat, wyrzeźbiony w wulkanicznej 
skale, którego świątynie, teatry, mieszkania przez wie-
le wieków służyły potężnej społeczności. Wyjazd do 
Mcchety - dawnej stolicy Gruzji. Odwiedzimy klasztor 
Dżwari z VI wieku znajdujący się na szczycie góry, u 
zbiegu rzek Mgwari i Aragwi z przepięknym widokiem 
na zabytki miasta. Następnie zwiedzimy katedrę Sweti 
Cchoweli, która stanowiła w ciągu wielu stuleci miej-
sce koronacji i wiecznego spoczynku władców Gruzji. 
Potem, podczas spaceru uliczkami starej Mchety, bę-
dzie czas wolny na odpoczynek i zakup upominków. 
Kolacja w Mcchecie i przejazd na nocleg do Tbilisi.

9 dzień
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Kachetii - regionu 
znanego z produkcji doskonałych gruzińskich win. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w Cinanda-
li, znanym centrum produkcji wina. Odwiedzimy 
dawne dobra kniazia Aleksandra Czawczawadze, 
z przepięknym parkiem i domem-muzeum. Potem 
pojedziemy podziwiać główne miasto Kachetii – Te-
lavi. Lunch w lokalnej winnicy Kindzmarauli, gdzie 
będziemy kosztować wina gruzińskie, produkowane 
tradycyjnymi metodami w wielkich glinianych naczy-
niach, zwanych „kvevri”. Po degustacji wycieczka do 
klasztoru Bodbe, gdzie pochowana jest św. Nino, 
patronka Gruzji. Następnie przejazd do Sighnaghi, 
najbardziej malowniczego zakątka Kachetii, mia-
steczka muzyki, sztuki i miłości. Podczas spaceru 
zobaczymy średniowieczną fortecę, której podwójne 
mury obronne otaczają miasto oraz będziemy podzi-
wiać panoramiczny widok na dolinę Alazani. Powrót 
na nocleg do Tbilisi.

10 dzień
Po śniadaniu ruszamy na spotkanie ze stolicą Gru-
zji. Podczas spaceru poznamy lokalną architekturę i 
zabytki, usłyszymy też opowieści o historii i współ-
czesnym życiu miasta. Zwiedzimy Katedrę Same-
ba (Trójcy Świętej) oraz kościół Metechi z XII w., 
przepięknie położony na opadającej ku rzece skale. 
Wzniesiemy się kolejką linową do Twierdzy Narikala 
z IV w. Podczas pieszej wycieczki po starej części 
Tbilisi zwiedzimy Abanotubani - dzielnicę ze słyn-
nymi łaźniami siarkowymi i domami z drewnianymi 
balkonami. Przejdziemy ulicami Szardena i Heraklie-
go. Zobaczymy nowoczesny Most Pokoju nad rzeką 
Mgwari, rezydencję patriarchy Gruzji Ilii II-go oraz 
fantazyjne wieżyczki Teatru Lalek Rezo Gabriadze. 
Odwiedzimy pchli targ na „Suchom mostu”. Tutaj 
każdy będzie mógł znaleźć odpowiedni upominek z 
Gruzji. Przejazd Prospektem Rustaweli – najbardziej 
reprezentacyjną ulicą Tbilisi z wieloma budynkami 
administracji państwowej, w tym Parlamentu Gruzji 
i Akademii Nauk. Tu mają swą siedzibę Opera i Teatr 
Baletowy, Muzeum Narodowe, Teatr Dramatyczny, 
liczne banki itd. Ten dzień z pewnością przyniesie 
wiele pozytywnych wrażeń z odkrywania Tibilisi. 
Powrót do hotelu i krótki odpoczynek. Pożegnalna 
kolacja w restauracji z gruzińską kuchnią, muzyką i 
tańcami. Nocleg.

11 dzień
Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. Wylot do 
Polski samolotem rejsowym. Przylot do Warszawy.

é Batumi - nadmorski kurort é Twierdze w Mesti i  é Uszguli  w Kaukazie é Kutaisi é Gori -  miasto Stal ina é Skalne miasto 
Upliszczyche é Mcheta - starożytna stol ica é Telavi - kraina wina é Signaghi - zakątek Kacheti i  é Tbi l isi  -  stol ica Gruzj i  é

Gruzja 

Morze Czarne i Kaukaz
11 dni



   egzotyczne eskapady 17

o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność 
w pokonywaniu trudów dalekich podróży i pozna-
waniu odmiennych kultur. Staramy się w miarę 
możliwości docierać również w miejsca położone 
poza obszarami masowej turystyki, ale nie unikamy 
miejsc atrakcyjnych i popularnych. Gruzja kojarzy 
się z winem i gościnnością. To prawda, a na naszej 
wyprawie przekonamy się o tym osobiście. Pozna-
my różnorodność tego kraju i jego wspaniałe kra-
jobrazy – od wysokich szczytów Kaukazu, do plaż 
Morza Czarnego. Oprócz tego Gruzja zasługuje na 
uwagę dzięki swej średniowiecznej spuściźnie - 
wspaniałym, okazałym monastyrom, licznym twier-
dzom oraz wpisanym na listę UNESCO pamiątkom 
kultury i dziedzictwa. Odwiedzimy przepiękną i 
coraz bardziej nowoczesną stolicę – Tibilisi, pełną 
winnic Kachetię, liczne pamiątki bogatej historii tych 
ziem, egzotyczną wysokogórską Swanetię i Adżarię 
z jej stolicą – Batumi. Zachwycimy się wspaniałą 
kuchnią, winem, czaczą i folklorem. Odwiedzany 
kraj różni się kulturowo od Polski, a religijność może 
przybierać formy odmienne od naszych. Jednocze-
śnie doświadczycie Państwo ogromnej życzliwości 
i gościnności skierowanej szczególnie do Polaków. 
Wyprawa nie należy do trudnych, jednak musimy 
mieć świadomość, że cały czas uprawiamy aktyw-
ną turystykę, udajemy się też w region Wysokiego 
Kaukazu. W trakcie realizacji programu mamy tro-
chę pieszych spacerów, w tym pod górkę. Czasami 
trzeba też będzie przenieść swój bagaż, np. do au-

tokaru. Osoby mające problem z krążeniem powin-
ny przed wyjazdem skonsultować się z lekarzem. 
Wyprawie towarzyszy polski pilot, który pomoże 
Państwu radzić sobie z codziennymi problemami.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędne-
go bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną 
przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w 
piśmie około 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpi-
sywaniu umowy. Wyżywienie poza wymienionym w 
programie organizuje dla chętnych na bieżąco pilot. 
Warto spróbować wspaniałej gruzińskiej kuchni. Na 
najwyższy szacunek zasługują wina.

informacje wizowo-PaszPortowe
Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty. 
Wizy dla obywateli polskich nie są wymagane. Na-
leży dokładnie sprawdzić, czy dane w rezerwacji są 
zgodnie z dokumentem na podstawie którego będą 
przekraczane granice. Brak wymaganych danych 
lub ich niezgodność z dokumentem zabieranym 
na wyprawę, może spowodować dodatkowe koszty 
związane z realizacją imprezy turystycznej lub w 
ostateczności uniemożliwić uczestnictwo w zare-
zerwowanej imprezie. 

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony 
przed słońcem, używając kremów ochronnych, okula-
rów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

klimat i Pogoda
Warunki pogodowe w Gruzji są zróżnicowane. Gene-
ralnie latem i wczesną jesienią panuje ciepły klimat, 
ale pogoda mocno zależy od wysokości i oddalenia 
od morza. Lato jest gorące, z licznymi kontrastami. 
Batumi leży w sferze łagodnego klimatu morskiego 
podzwrotnikowego, z dużą ilością opadów, gorącym, 
parnym latem i ciepłą zimą. Im dalej od morza tym 
klimat bardziej kontynentalny tj. coraz mniej opadów 
i rosnące różnice temperatur między latem a zimą. 
Orzeźwienia podczas upałów należy szukać w gó-
rach. Tutaj zawsze można liczyć na rześkie powietrze, 
a temperatura uzależniona jest od wysokości. W wyż-
szych partiach nawet letnie noce bywają mroźne.

Świadczenia
zakwaterowanie: 9 noclegów według programu, 
w hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z 
łazienkami.
wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje 
zgodnie z programem.

transport: Przeloty wg programu samolotem rejsowym 
wraz z opłatami lotniskowymi, busy, samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, przewodni-
cy lokalni, opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę - walutową część ceny uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na 
pokrycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z iii ratą nie obejmują:
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych ak-
tywności nie przewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków - ok. 30 EUR,
- ewentualnych pozostałych posiłków nieujętych w 
programie, aranżowanych przez pilota (orientacyjny 
koszt ok. 6-12 EUR/posiłek).
Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksy-
malna: 24. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Tbilisi
Batumi

Kutaisi

Rangun
Birma

Bangladesz

Gruzja

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keeg

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 12.07 – 22.07.2022 3999 zł 3199 zł 450 EUR
02 15.08 – 25.08.2022 3999 zł 3199 zł 450 EUR
03 21.09 – 01.10.2022 3999 zł 3199 zł 450 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 450 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot samolotem, 
bezpośrednio do Gruzji. Przylot do Tibilisi, zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu ruszamy na spotkanie ze stolicą Gru-
zji. Podczas spaceru poznamy lokalną architekturę 
i zabytki, usłyszymy też opowieści o historii i współ-
czesnym życiu miasta. Zwiedzimy Katedrę Sameba 
(Trójcy Świętej) oraz kościół Metechi z XII w. prze-
pięknie położony na opadającej ku rzece skale. 
Wjedziemy kolejką linową do Twierdzy Narikala z IV 
w. Podczas pieszej wycieczki po starej części Tbilisi 
zwiedzimy Abanotubani - dzielnicę ze słynnymi łaź-
niami siarkowymi i typowymi dla architektury Tibilisi 
domami z drewnianymi, rzeźbionymi balkonami. Na-
stępnie przejdziemy ulicami Szardena, Herakliego, 
zobaczymy nowoczesny Most Pokoju nad rzeką 
Mgwari, rezydencję patriarchy Gruzji Ilii II-go oraz 
fantazyjne wieżyczki Teatru Lalek Rezo Gabria-
dze. Przejazd Prospektem Rustaweli - najbardziej 

reprezentacyjną ulicą Tbilisi z wieloma budynkami 
administracji państwowej, w tym Parlamentu Gruzji i 
Akademii Nauk. Tu mają swą siedzibę Opera i Teatr 
Baletowy, Muzeum Narodowe, Teatr Dramatyczny, 
liczne banki itd. Ten dzień z pewnością przyniesie 
wiele pozytywnych wrażeń z odkrywania Tibilisi. Ko-
lacja w restauracji. Nocleg.

3 dzień
Śniadanie i wyjazd w kierunku granicy Gruzji i Arme-
nii. Przekroczenie granicy. Przejazd w kierunku Ere-
wania, po drodze zobaczymy górski kurort Diliżan. 
Zwiedzimy zespół klasztorny Hagharcin z XIII w., 
który pojawia się nagle z pomiędzy gęstych drzew 
i tworzy fantastyczne wrażenie zaginionego świata. 
Zbudowany w X w. klasztor był jednym z ważniej-
szych ośrodków ormiańskiej kultury i architektury 
sakralnej, podczas ormiańskiego Srebrnego Wieku 
(XII-XIV w.). Przejazd w kierunku jeziora Sewan, 
jednego z największych jezior górskich w Eurazji. 
Jezioro przyciąga turystów swoim urokiem otaczają-
cej go przyrody, plażami oferującymi wypoczynek i 
historią zaklętą w licznych zabytkach. Piesza, krótka 
wycieczka do Sewanawank – klasztoru z IX w. Ten 
zabytek szczególnie ważny dla historii i kultury Arme-
nii znajduje się w pobliżu miasta Sewan w miejscu, 
które niegdyś było wyspą, a obecnie na skutek obni-
żenia się poziomu jeziora półwyspem. W programie 
obiad z lokalnymi potrawami, w tym pstrągiem goto-
wanym lub z grilla. Nocleg w Erewaniu.

4 dzień
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Erewania – centrum 
miasta, Plac Republiki, Uniwersytet Państwowy, Par-
lament oraz górujący nad miastem Monument Matki 
Armenii, skąd roztacza się przepiękny widok na górę 
Ararat. Kaskada – pięciopoziomowe schody na wzgó-
rzu w centrum miasta, z przytulnymi kawiarniami na 
świeżym powietrzu, pięknymi rzeźbami, pachnącymi 
kwiatami i wspaniałymi panoramicznymi widokami 
na miasto i Ararat. Wieczorem jest to miejsce bardzo 
popularne wśród mieszkańców i turystów, pełne magii 
i ciepła. Następnie odwiedzimy wytwórnię słynnego 
ormiańskiego koniaku i spróbujemy tego wspania-
łego trunku. Przejazd do pięknej, pogańskiej Świą-
tyni Słońca w Garni, zbudowanej w 77 r. przez cara 
Trgatoma I. Otoczona kolumnadą ze wszystkich stron 
budowla, położona na szczycie wzgórza nad głębokim 
wąwozem, zdaje się prawie nierealna. Zniszczona 
przez wielkie trzęsienie ziemi w 1679 roku świątynia 
została odrestaurowana w latach 70-tych ubiegłego 
wieku. Z Garni udamy się do Geghard, gdzieznaj duje 
się wykuta w skale świątynia św. Gerarda (XII-XIII 

w.). To tu wedle legendy apostoł Tadeusz przywiózł 
włócznię, która przebiła bok Chrystusa - stąd pocho-
dzi nazwa klasztoru, która po ormiańsku oznacza 
właśnie „włócznię”. Obecnie grot włóczni znajduje się 
w Eczmiadzyn. Geghard to klejnot średniowiecznej 
architektury sakralnej, malowniczo wkomponowany w 
zapierające dech w piersiach klify potężnego wąwozu. 
Obiad w miejscowej restauracji połączony z pokazem 
wypieku miejscowego chleba, zwanego lawaszem. Po 
powrocie do Erewania odwiedzimy Memoriał poświę-
cony ofiarom Genocydu - ludobójstwa popełnionego 
na ludności ormiańskiej przez Imperium Osmańskie w 
czasie I wojny światowej. Nocleg w Erewaniu.

5 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
katedry w Eczmiadzynie, najważniejszej świątyni 
ormiańskiej, siedziby Katolikosa Kościoła Ormiań-
skiego. Została one wybudowana przez Grzegorza 
Oświeciciela w latach 301-303, zaraz po tym jak król 
Tiridates III jako pierwszy władca w historii przyjął 
chrześcijaństwo jako religię państwową. Jest to jed-
nocześnie najstarsza katedra na świecie. W świątyni 
znajdują się liczne zabytkowe rękopisy, ikony, rzeźby, 
krucyfiksy. Najcenniejszym skarbem jest grot Włóczni 
Przeznaczenia, uważanej za relikwię Męki Pańskiej, 
przechowywany w złotym relikwiarzu w skarbcu ka-
tedralnym. Stamtąd udamy się na północ Armenii, 
drogą wśród zalesionych gór i głębokich wąwozów. 
Wizyta w zespole klasztornym Achpat położonym na 
pięknym płaskowyżu nieopodal wsi o tej samej nazwie 
Tu w XVIII w. mieszkał i tworzył najwybitniejszy poeta 
ormiański Sajat Nova, który zasłynął jako poeta - tru-
badur śpiewający swoją poezję. Był bardzo szanowa-
ny na dworze gruzińskiego cara Herakliego II. Klasztor 
znany jest także z kamiennych krzyży (chaczkarów) 
- najstarsze z nich stanęły tu już w XI w. Przejazd do 
granicy Armenii i Gruzji, przekroczenie granicy, prze-
jazd do Tbilisi Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. 
Nocleg w Tbilisi.

6 dzień
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Kachetii – regionu 
znanego z produkcji doskonałych gruzińskich win. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od klasztoru Bodbe, gdzie 
pochowana jest św. Nino, patronka Gruzji. Następnie 
przejazd do Sighnaghi, najbardziej malowniczego 
zakątka Kachetii, miasteczka muzyki, sztuki i miłości. 
W tym pięknym mieście z bogatą historią, otoczonym 
murami obronnymi i zwieńczonymi licznymi basztami 
znajdują się ruiny średniowiecznej twierdzy. Podobno 
mury Sighnaghi są drugimi najdłuższymi na świecie, 
ustępując tylko Wielkiemu Murowi w Chinach. Rozta-

cza się z nich przepiękny widok na Dolinę Alazańską. 
Degustacja win gruzińskich, produkowanych trady-
cyjnymi metodami w wielkich glinianych naczyniach, 
zwanych „kvevri. Obiad w gruzińskim domu, z winem i 
lokalnymi tradycjami. Warsztaty z lepienia gruzińskich 
pierożków „chinkali”. Powrót na nocleg w Tbilisi.

7 dzień
Śniadanie w hotelu. Podróż wzdłuż Gruzińskiej Drogi 
Wojennej. Podczas tej podróży wizyta w architekto-
nicznym kompleksie Ananuri z widokiem na otoczony 
górami zbiornik wodny Zhinvali. Dalsza podróż po 
Gruzińskiej Drodze Wojennej do miasteczka Stepant-
sminda, położonego u podnóża góry Kazbegi, najbar-
dziej znanej i malowniczej góry Gruzji. Nad miastem, 
jak baśniowy zamek góruje klasztor Cminda Sameba 
zbudowany w XIV wieku, do którego podjedziemy sa-
mochodami terenowymi. Nocleg w Guduari.

8 dzień
Śniadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas podróż do Upli-
sczyche, umieszczonego na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Starożytne miasto-twierdza Upli-
scyche jest jednym z unikalnych zabytków na świecie. 
Wyryte w wulkanicznej skale gór Kvernaki, to urokliwe 
miasteczko fascynuje swą dawną wielkością. Będzie-
my podziwiać pozostałości majestatycznych świątyń, 
teatrów i budynków mieszkalnych połączonych ze 
sobą krętymi uliczkami-korytarzami. Po zwiedzaniu 
twierdzy udamy się do Gori, miejscowości gdzie uro-
dził się Stalin. Przystanek na pamiątkowe zdjęcie przy 
muzeum dyktatora. Następnie przejedziemy w kie-
runku Kutaisi, do zespołu architektonicznego Gelati, 
również wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Zespół został założony w XII w. przez po-
tężnego króla Dawida Budowniczego. Po zwiedzaniu 
udamy się Kutaisi na spacer po centrum miasta. Kola-
cja i nocleg w okolicy Kutaisi.

9 dzień
Po śniadaniu przejazd do Mcchety - dawnej stolicy 
Gruzji. Odwiedzimy klasztor Dżwari z VI wieku znaj-
dujący się na szczycie góry, u zbiegu rzek Mgwari i 
Aragwi z przepięknym widokiem na zabytki miasta. 
Następnie zwiedzimy katedrę Sweti Cchoweli, która 
stanowiła w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji i 
wiecznego spoczynku władców Gruzji. Potem, pod-
czas spaceru wąskimi uliczkami starej Mchety, będzie 
czas wolny na odpoczynek i zakup upominków. Po-
żegnalna kolacja w restauracji z gruzińską kuchnią i 
muzyką. Nocleg.

10 dzień
Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. Wylot do 
Polski samolotem rejsowym. Przylot do Warszawy.

é Tbi l isi  -  stol ica Gruzj i  é Klasztory Armenii  é Jezioro Sewan é Erewań stol ica Armenii  é Świątynia Garni é Architektura w Geghard 
é Sighnaghi w Kachett i  é Kazbegi é Kutaisi é Gori -  miasto Stal ina é Skalne Upliszczyche é Mccheta - starożytna stol ica é

Gruzja - Armenia 

Piękno Zakaukazia
10 dni
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o wyPrawie
Odwiedzimy kraje małe, ale odmienne w swoich 
tradycjach, kulturze i religii. Rzucą się nam w oczy 
liczne relikty komunizmu, mające się dobrze również 
obecnie. Dla starszych będą one przypomnieniem 
dawnych czasów, a dla młodszych ciekawym i trochę 
egzotycznym już folklorem. Prócz tego w wielu miej-
scach zetkniemy się z coraz szybciej postępująca no-
woczesnością. Mieszkańcy odwiedzanych krajów są 
bardzo przyjaźni i serdeczni. Czasem trudno będzie 
odmówić spełnienia wznoszonego przez nich toastu, 
więc trzeba na to uważać. Wyprawa nie należy do 
trudnych, jednak musimy mieć świadomość, że cały 
czas uprawiamy aktywną turystykę, udajemy się też 
w region Wysokiego Kaukazu. W trakcie realizacji 
programu mamy trochę pieszych spacerów, w tym 
pod górkę. Czasami trzeba też będzie przenieść swój 
bagaż, np. do autokaru. Osoby mające problem z krą-
żeniem powinny przed wyjazdem skonsultować się z 
lekarzem. Podczas wyprawy odwiedzimy kraje, gdzie 
mieszkańcy wyznają różne religie. W Gruzji przewa-
żającą religią jest prawosławie, a państwową religią w 
Armenii od 301 roku jest chrześcijaństwo. Ormiańscy 
chrześcijanie należą do bardzo rytualnego i konser-
watywnego Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. 
Bardzo prosimy wziąć pod uwagę, że jest to świat, 
który pragniemy choć trochę zrozumieć, ale musimy 
się też dostosować do innych zwyczajów i nieraz od-
miennych warunków. Oba kraje są bardzo gościnne i 

piękne. Gruzini są weseli, a w ich kraju rozciągniętym 
od Morza Czarnego do wysokich szczytów Kaukazu 
urzekają zapomniane obronne wioski, rozległe win-
nice, wykute w skałach miasta, wiekowe klasztory, 
czy tętniące życiem Tbilisi. Armenia to kraj ludzi o 
wielkich sercach i burzliwej historii. W dawnych cza-
sach stworzyli potężną cywilizację po które pozostało 
wiele wspaniałych zabytków. Zawirowania historycz-
ne sprawiły, że wiele armeńskich skarbów znajduje 
się dzisiaj w granicach innych krajów. Także symbol 
Armenii, obecna w kulturze, sztuce, ludzkiej świado-
mości i godle góra Ararat, leży w granicach Turcji. Wy-
prawie od początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbęd-
nego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. 
zostaną przesłane do uczestników pocztą elektro-
niczną w piśmie około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail 
przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie poza wy-
mienionym w programie organizuje dla chętnych 
na bieżąco pilot. Warto spróbować różnorodnej 
kuchni narodów Kaukazu. Na najwyższy szacunek 
zasługują wina.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich 
rezerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie 
na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i osobowych lub 
ich niezgodność z paszportem zabieranym na wypra-
wę, może spowodować dodatkowe koszty związane 
z realizacją imprezy turystycznej lub w ostateczności 
uniemożliwić uczestnictwo w zarezerwowanej impre-
zie. Wymagany paszport, ważny min. 6 miesięcy od 
daty zakończenia wycieczki. Wizy dla obywateli pol-
skich nie są wymagane.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtacz-
ce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony 
przed słońcem, używając kremów ochronnych, oku-
larów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

klimat i Pogoda
Warunki pogodowe w Gruzji i Armenii są bardzo zróż-
nicowane. Generalnie latem i wczesną jesienią panuje 
ciepły klimat, ale pogoda mocno zależy od wysokości i 
oddalenia od morza. Lato jest gorące, z licznymi kon-
trastami. Wystarczy przejechać kilkanaście kilometrów 
by przenieść się z tropików w chłody lub z wilgotnego 
lasu na suchą półpustynię. Im dalej od morza tym klimat 
bardziej kontynentalny tj. coraz mniej opadów i rosnące 
różnice temperatur między latem a zimą. Orzeźwienia 
podczas upałów należy szukać w górach. Tutaj zawsze 
można liczyć na rześkie powietrze, a temperatura silnie 
zależy od wysokości. W wyższych partiach nawet letnie 
noce bywają mroźne. W okolicach Erewania wiosną i 
jesienią temperatury kształtują się pomiędzy 10ºC a 
25ºC. Natomiast lipiec i sierpień upływa tu pod znakiem 
upałów. Gorące dni pomaga znieść suchy klimat, gdyż 
latem opady są wręcz symboliczne.

Świadczenia
zakwaterowanie: 9 noclegów według programu w 
hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z ła-
zienkami.
wyżywienie: śniadania w hotelach, 3 lunche, 4 kola-
cje, uroczysta kolacja z występami folklorystycznymi, 

degustacje - zgodnie z programem,
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami lot-
niskowymi, busy lub autokary, samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, przewodni-
cy lokalni, opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę – walutową część ceny  uczestnik przekazu-
je pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na 
pokrycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nieujętych w programie, aran-
żowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 5-12 
EUR/ posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych ak-
tywności nieprzewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków – ok. 30 EUR.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksy-
malna: 24.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Tbilisi

Erewań

Kutaisi

Rangun
Birma

Bangladesz

Gruzja

Armenia

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keee

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 01.08 – 10.08.2022 3999 zł 3199 zł 500 EUR
02 06.09 – 15.09.2022 3999 zł 3199 zł 500 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1000 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 500 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Krakowie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot do 
Ammanu. Po przylocie krótki odpoczynek i zwie-
dzanie stolicy Jordanii. Uwagę zwraca Wielki 
Meczet Husseini, do którego jako niewierni jednak 
nie wejdziemy. Zwiedzimy natomiast meczet króla 
Abdullaha. Jego błękitna, potężna kopuła ma w 
sobie coś bajkowego.  Bliski Wschód to oczywi-
ście barwne bazary. Nie inaczej jest w Ammanie 
i zanurzymy się w tym świecie nawołujących 
klientów handlarzy. Jedną z atrakcji miasta jest 
zrekonstruowany teatr rzymski. Jego wielkość 
świadczy o znaczeniu tego miejsca dla starożyt-
nych Rzymian. Następnie udamy się na obiadoko-
lację. Kuchnia jordańska przypadnie wszystkim do 
gustu. Przed daniem głównym serwuje się wiele 
przystawek takich jak humusy, pastę z bakłażana 
i inne smakołyki. Przejazd na nocleg w okolice 
Madaby. 

2 dzień
Śniadanie. Zaledwie 50 km od Ammanu leży Dża-
rasz (Jeresh), prawdziwa perła Bliskiego Wscho-
du, jedno z największych i najlepiej zachowanych 
miast Imperium Rzymskiego. Dzisiaj to mała 

mieścina, ale jej początki sięgają czasów Alek-
sandra Macedońskiego. Znakomicie zachowane 
starożytne pozostałości sprawiają, że Dżarasz po 
Petrze jest drugą najchętniej odwiedzaną atrak-
cją Jordanii. Zobaczymy forum, teatry, świątynię 
Artemidy, hipodrom, Łuk Hadriana, a wszystko to 
znajduje się w zasięgu łatwego spaceru na świe-
żym powietrzu.  Kolejnym celem dnia jest miejsco-
wość Adżlun (Ajlun). Oprócz znakomitego obiadu 
czeka nas tam oglądanie zamku zbudowanego na 
polecenie samego Saladyna. Forteca miała chro-
nić przed najazdami krzyżowców, co faktycznie 
się udało – nigdy nie został przez nich zdobyty. 
Z zamku rozciąga się widok na bliską już Dolinę 
Jordanu. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd nad Morze Martwe, najni-
żej położone miejsce na Ziemi – 430 metrów 
poniżej poziomu morza. Możliwość wykąpania 
się i popływania w ciepłych wodach (dodat-
kowo płatne ewentualne wejście na plażę). 
Można się tu właściwie kąpać cały, także zimą, 
a woda jest tak gęsta od soli, że kąpiąc się, 
można trzymać nad wodą gazetę i ją czytać. 
Następnie wyruszymy do Betanii – miejsca chrztu 
Jezusa przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. 

Obecnie znajduje się tutaj stanowisko arche-
ologiczne. Odnaleźć można tu liczne zabytki 
datowane na czasy Cesarstwa Rzymskiego oraz 
Cesarstwa Bizantyjskiego. Do zachowanych za-
bytków architektonicznych zaliczyć należy przede 
wszystkim kościoły, kaplice, klasztor, jaskinie pu-
stelnicze pełniące funkcję miejsc religijnego od-
osobnienia, miejsca chrztu i inne. Zachód słońca 
podziwiać będziemy z Góry Nebo. Mojżesz ujrzał 
z niej cel swojej wędrówki — Ziemię Obiecaną. 
Zgodnie z przepowiednią nie dotarł do niej, lecz 
zmarł na górze. Obiadokolacja. Przejazd do ho-
telu nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do kolejnej atrakcji Jordanii – 
Kerak. Miasto na wzgórzu istniało tu już w czasach 
biblijnych. Dzisiaj słynie przede wszystkim z pięk-
nego zamku zbudowanego przez Krzyżowców w 
XII wieku. W tym samym wieku po ośmiu miesią-
cach oblężenia Kerak poddał się Saladynowi. Po 
zdobyciu zamku przez wojska Saladyna, wpro-
wadzono wiele innowacji w fortyfikacjach, które 
umocniły znaczenie zamku. Przejazd w okolice 
Petry. Obiadokolacja. Nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu ruszamy do Petry, zwanej też jest 
„różowym miastem” ze względu na kolor skał, w 
jakich została wykuta. Miejsce zostało wpisane na 
listę UNESCO i jest prawdziwym ósmym cudem 
świata. Mamy mnóstwo czasu, by przejść dnem 
wąskiego wąwozu do tak zwanego „Skarbca Fa-
raona”. Któż nie pamięta Indiany Jonesa i dyna-
micznej sceny, która tu się rozgrywała? Spacer po 
Petrze przynosi wyjątkowe wrażenia estetyczne. 
Zaglądamy do skalnych pałaców i świątyń. Zoba-
czymy Ad-Dajr, czyli „Klasztor” i Kasr Bint Firaun 
– „Pałac Córki Faraona”. Zadziwią nas grobowce 
i ogromny amfiteatr. Wyobrazimy sobie to wspa-
niałe, tętniące życiem przed wiekami miasto. 
Będziemy możliwość spokojnego fotografowania i 
podziwiania uroków Petry. Powrót do hotelu. Obia-
dokolacja. Nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wyruszymy do Wadi Rum. To cudow-
na dolina pustynna z niezwykłymi formami skalny-
mi wznoszącymi się ponad 1700 m n.p.m. Kolory 
Wadi Rum oszałamiają, a zdjęcia z tego miejsca 
będą wspaniałe. Wadi Rum zamieszkują Beduini, 
których z pewnością spotkamy. Na miejscu poru-
szamy się samochodami terenowymi, będziemy 
mieć też okazję do krótkich spacerów, czy wejścia 

na wydmy. Urok Wadi Rum dostrzegli filmowcy. 
Wykonywano tu zdjęcia do filmu „Lawrence z 
Arabii”, wielkiego przeboju lat sześćdziesiątych 
XX wieku. Wadi Rum udawało też powierzchnię 
Marsa w filmie „Czerwona Planeta” i zagrało w 
wielu innych filmach. Pożegnanie z Wadi Rum 
przy tradycyjnej herbatce na pustyni, zaparzanej 
z aromatycznych ziół, przygotowanej przez Bedu-
inów. Przejazd do hotelu w okolicy Madaby. Obia-
dokolacja. Nocleg.

7 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Madaby. Miejscowość była 
założona już w starożytności, ale prawdziwy roz-
kwit przyniosły czasy chrześcijańskie. W V wieku 
była stolicą biskupstwa i wtedy budowano tu ko-
ścioły. Do dzisiaj w Madabie mieszka mniejszość 
chrześcijańska. Najsłynniejszym zabytkiem jest 
mozaika z czasów bizantyjskich przedstawiająca 
mapę Ziemi Świętej. Jej fragmenty zobaczymy w 
kościele św. Jerzego. Pierwotnie mozaika składała 
się z dwóch milionów kawałków, a na mapie za-
znaczono sto kilkadziesiąt miejscowości. Obiado-
kolacja. Nocleg.

8 dzień
Wyjazd na lotnisko w Ammanie. Przelot do Kra-
kowa.

é  Amman – stol ica pełna życia é starożytny Dżarasz é kąpiele w Morzy Martwym é Betania – miejsce chrztu Chrystusa é 
Kerak — zamek krzyżowców é Petra – ósmy cud świata é Wadi Rum – bajkowy krajobraz pustyni é zabytki Madaby é

Jordania 

Pejzaże Jordanii
8 dni
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Organizator: Almatur - Katowice

o wyPrawie
Wyjazd do Jordanii to znakomity pomysł na krótkie 
wakacje. Lot trwa zaledwie trzy i półgodziny, różnica 
czasu jest niewielka, a kraj jest bezpieczny i ciekawy. 
Podczas tygodniowego pobytu zobaczymy wszystko, 
co najważniejsze. Zachwyci nas oczywiście Petra, ale 
docenimy wiele innych, mniej znanych miejsc. Klimat 
Jordanii jest wspaniały, możemy uciec od naszej zim-
nej i nieprzewidywalnej pogody do słońca. Które tu 
świeci ponad 300 dni w roku. Wycieczkę uprzyjemnia 
świetna bliskowschodnia kuchnia, której skosztujemy 
zarówno w miejscach typowo lokalnych, jak i w nie-
złych restauracjach. Ludzie są tu gościnni, ale nie na-
chalni i doprawdy trudno znaleźć złe strony Jordanii. 
Wyprawy do Jordanii pilotują prawdziwi pasjonaci i 
znawcy kraju. Polscy piloci wycieczek towarzyszą gru-
pie i możecie liczyć na ich pomoc w każdej sytuacji.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki 

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji im-
prezy należy wpisać do elektronicznego formu-
larza danych dodatkowych. Link do formularza 
– dla wszystkich rezerwacji stałych – będzie 
wysłany automatycznie na adres e-mail klien-
ta wpisany do rezerwacji. Brak wymaganych 
danych paszportowych i osobowych lub ich 
niezgodność z paszportem zabieranym na wy-
prawę, może spowodować  dodatkowe koszty 
związanie z realizacja imprezy turystycznej lub 
w ostateczności umożliwić uczestnictwo w zare-
zerwowanej imprezie. 
Należy zabrać paszport ważny minimum 6 mie-
sięcy od daty powrotu, z przynajmniej 2 zupełnie 
wolnymi stronami oznaczonymi, jako strony na 
wizy.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemicz-
ną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć 
z koniecznością posiadania aktualnego paszportu 
covidowego.

Świadczenia
zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach lub 
pensjonatach o standardzie ***, w pokojach 2,3 
osobowych z łazienkami. 
wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiadokola-
cje zgodnie z programem.
transport: przeloty wg programu, mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
realizacja programu turystycznego: jordan Pass 
- obejmujący wizę oraz bilety wstępu do niektó-
rych atrakcji, wszelkie opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie, lokalni 
przewodnicy w wybranych miejscach.

Uwagi
III rata – dewizowa część ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzysty-
wana na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty 
programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i 
posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
10 USD/posiłek), napojów.
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników)
- zwyczajowych napiwków ok. 50 USD;
Minimalna liczba uczestników w grupie: 9, mak-
symalna 19. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Amman
Al-Karak

Wadi 
Rum

Dżarasz

Jordania

terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kegm

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 25.03 – 01.04.2022 3749 zł 2999 zł 250 USD
02 20.05 – 27.05.2022 3749 zł 2999 zł 250 USD
03 09.09 – 16.09.2022 3749 zł 2999 zł 250 USD
04 21.10 – 28.10.2022 3749 zł 2999 zł 250 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 250 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z prze-
siadką do Pakistanu.

2 dzień 
Pierwsze spotkanie ze stolicą Pakistanu – Islama-
badem. Wizyta w jednym z największych meczetów 
świata w kształcie pustynnego namiotu Beduinów 
- Faisal Masjid, nazwanym na cześć saudyjskiego 
króla, który sfinansował jego budowę. Meczet ma 
kształt pustynnego namiotu Beduinów. Następnie 
bajkowy ogród Daman-e-Koh z panoramą całego 
miasta – miejsce popularne zarówno wśród miesz-
kańców, jak i gości. Po południu wycieczka do Ra-
walpindi, ogromnego i chaotycznego miasta, gdzie 
zobaczyć można uliczkę z warsztatami, w których 
tuninguje się popularne, kolorowe ciężarówki Jingle 
Trucks oraz wizyta w zabytkowym markecie Raja. 
Wieczorem powrót do Islamabadu. 

3 dzień 
Dzień przeznaczony na podróż autobusem z pry-
watnym kierowcą do leżącego nad Indusem,  bez-
pośrednio przy autostradzie Karakorum miasteczka 
Chilas (ok. 12 godzin). Stanowi ono świetną bazę 
wypadową do punktów widokowych ośmiotysięcz-

nika Nanga Parbat. Zakwaterowanie w hotelu.
4 dzień 

Dzień rozpocznie się przygotowaniami bagażu 
podręcznego na dwie noce w górach. Samochody 
terenowe z napędem na cztery koła zabiorą nas w 
podróż ku Bajkowym Łąkom. Pełna wrażeń, kręta 
górska trasa wzdłuż malowniczych skał trwająca 
ok. 2 godziny. Następnie spokojny trekking w górę 
(2-4 godziny), po drodze lasy, rwące strumienie i wi-
doki na majestatyczny lodowiec. Zakończenie dnia 
na wysokości 3300 m n.p.m. na bajkowym Fairy 
Meadows z widokiem na ośmiotysięcznik Nanga 
Parbat. Wieczorem klimatyczne ognisko w towa-
rzystwie legendarnych górskich wróżek, które wg 
lokalnych przekazów schodzą nocami ze szczytów 
gór na polany Fairy Meadows.

5 dzień 
Tuż po pięknym wschodzie słońca oświetlającym 
szczyty „Nagiej Góry” wymarsz w stronę punktu 
widokowego Nanga Parbat – Beyal Camp (ok. 
2.5 godziny) i do Base Camp (3900 m n.p.m.) (ok. 
kolejne 3 godziny), który stanowi bazę wypadową 
dla Himalaistów przygotowujących się do zdobycia 
Nanga Parbat. Po degustacji lokalnego posiłku 
przygotowanego w chatce himalajskiej bazy, powrót 
do Fairy Meadows (ok. 4 godziny). Opcjonalnie, za-

miast trekkingu - relaks i spacer po Fairy Meadows, 
umożliwiający zapoznanie się z kulturą ludzi gór 
oraz podziwianie ośnieżonych szczytów, lodowca i 
dziewiątego, najwyższego szczytu świata.

6 dzień 
Pożegnanie z Fairy Meadows i trekking w dół (ok. 
1.5 godziny), a następnie przesiadka do samocho-
dów terenowych i zjazd do bazy jeepów (ok. 1.5 go-
dziny). Po chwili odpoczynku podróż do Gilgit przez 
ostoję dzikiej przyrody: Astore Wildlife Sanctuary, 
będącej domem dla m.in. pantery śnieżnej, niedź-
wiedzia himalajskiego czy markura śruborogiego, 
który jest narodowym zwierzęciem Pakistanu. Na 
koniec dnia zobaczymy starożytną rzeźbę Buddy 
z VII wieku – Kargah Buddha. Zakwaterowanie w 
hotelu.

7 dzień 
Podróż autobusem do malowniczej doliny Hunza 
(ok. 1 godzina) otoczonej szczytami Karakorum. 
Zwiedzanie dwóch imponujących fortec Mirów Hun-
zy: Altit i Baltit Fort. Następnie zakupy na lokalnym 
bazarze Karimabad, z możliwością zakupu pamią-
tek, pakistańskiego rękodzieła, ręcznie szytych, 
tradycyjnych ubrań i kaszmirowych szali oraz aro-
matycznych, lokalnych przypraw. Po południu prze-
jazd nad jezioro Attabad, zwane najpiękniejszym 

jeziorem Pakistanu, które powstało w wyniku tra-
gicznego osuwu ziemi. Magiczny rejs po jeziorze, z 
zachwycającą panoramą gór nad turkusową wodą. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. 

8 dzień 
Po śniadaniu wyjazd w stronę mostu Hussaini Su-
spension Bridge, zwanego najniebezpieczniejszym 
mostem świata. Dla chętnych: wejście i spacer po 
moście z widokiem na 18-kilometrowy lodowiec 
Passu. Kolejna atrakcja - wyprawa na kraniec Paki-
stanu do Przełęczy Khunjerab, która znajduje się na 
wysokości 4693m n.p.m. i jest częścią popularnej 
autostrady Karakorum. Jest to najwyżej położona, 
utwardzona granica międzynarodowa z ciekawą 
atrakcją – bankomatem położonym najwyżej na 
świecie. Na koniec dnia podróż do Gilgit (ok. 5.5 
godziny). Zakwaterowanie w hotelu. 

9 dzień 
Podróż samolotem do Islamabadu (ok. 1.5 godzi-
ny). Po chwili odpoczynku, wizyta w nowoczesnym 
centrum handlowym – Centaurus i w kontrastują-
cym z nim marketem Jinnah Super Market. Czas 
wolny na zakupy i pamiątki. Zakwaterowanie w 
hotelu.

10 dzień 
Wyjazd do Lahore (ok. 4 godziny), kulturalnej stolicy 
Pakistanu, gdzie kolonialna architektura przeplata 
się z meczetami i zabytkami z czasów Wielkich 
Mongołów. Zwiedzanie majestatycznego fortu La-
hore, który znajduje się na liście UNESCO oraz 
sąsiadującego meczetu Cesarskiego. Następnie 
jedyna w swoim rodzaju ceremonia opuszczenia 
flagi na granicy Pakistanu z Indiami - Wagah Bor-
der. Kolacja na tętniącej życiem, pełnej restauracji i 
barów ulicy Food Street oraz spacer po barwnym i 
aromatycznym starym mieście. Zakwaterowanie w 
Lahore.

11 dzień 
Wczesnym rankiem podróż powrotna do Islama-
badu (ok. 4 godziny). Zwiedzanie hinduskiej wio-
ski Saidpur pełnej kolorowych świątyń, leżącej w 
górach Margalla, na przedmieściach Islamabadu. 
Według doniesień ma ona ponad 500 lat i wiele 
budowli pozostało w oryginalnej formie aż do dziś. 
Następnie wycieczka do punktu widokowego Pir 
Sohawa w górach Margalla oraz wykwinty obiad z 
muzyką na żywo w popularnej restauracji Monal na 
szczycie, z widokiem na cały Islamabad. 

12 dzień
Wylot z Islamabadu do Polski. Przylot do Warszawy.

é Islamabad – stol ica republiki  é Karakorum Highway – najwyżej położona droga é bajkowe Fairy Meadows é dzika przyroda 
Pakistanu é Fortece w dol inie Hunzy é lodowiec Passu é ceremonia na granicy pakistańsko-chińskiej  é

Pakistan 

W krainie kolorów, mango i ośmiotysięczników
12 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób, które cenią 
sobie aktywny wypoczynek, chcą zobaczyć jak naj-
więcej w jak najkrótszym czasie, są otwarci na inne 
kultury oraz nie oczekują ekskluzywnych warunków 
podróży. Nasza wycieczka skierowana jest do osób 
„pełnych wigoru”, którym nie straszne są trekkingi 
wysokogórskie, noclegi na dużych wysokościach 
(3300m n.p.m.) czy przejazdy słynną autostradą 
Karakorum. Trasa wyprawy biegnie przez pół-
nocny Pakistan, pełen fascynujących kontrastów: 
naturalnych krajobrazów, zabytkowej architektu-
ry, milionowych miast i małych prowincjonalnych 
wiosek, gdzie każdy dzień podróży będzie nowym 
odkryciem. Podczas wyprawy nie tylko odwiedzimy 
nowoczesny Islamabad i historyczne Lahore, ale 
dotrzemy też do jednego z najczęściej odwiedza-
nych rejonów Pakistanu: Doliny Hunza, dawnego 
księstwa muzułmańskiego, które otoczone jest 
szczytami Karakorum. Przejdziemy się najniebez-
pieczniejszym mostem świata i odwiedzimy aż dwie 
granice: chińsko-pakistańską i indyjsko-pakistań-
ską. Zobaczymy nie tylko naturalne piękno Pakista-
nu, ale poznamy też jego bogatą kulturę i zwyczaje 

z bliska. Będziemy robić zakupy na kolorowych 
bazarach i odkryjemy niesamowitą otwartość i go-
ścinność mieszkańców Pakistanu. Wyprawa orga-
nizowana jest w taki sposób, aby zobaczyć jak naj-
więcej miejsc w tym ekscytującym kraju. Wskazane 
jest zabranie dolarów amerykańskich. Wyprawie od 
początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 6, mak-
symalna: 16. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelo-
tu itd. zostaną przesłane do uczestników pocztą 
elektroniczną w liście, około 2 tygodnie przed wy-
jazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu 
e-mail przy podpisywaniu umowy. Śniadania i obia-
dokolacje aranżowane są na miejscu przez pilota w 
typowych restauracjach pakistańskich oferujących 
potrawy kuchni pakistańskiej.

informacje wizowo-PaszPortowe
Do przekroczenia granicy pakistańskiej przez oby-
wateli Polski konieczny jest paszport ważny co naj-
mniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz wiza. Koszt 
wizy: ok. 150 zł. 
dokumenty niezbędne do otrzymania wizy:
1. Kolorowy skan paszportu
2. aktualne, kolorowe zdjęcie
3. zaświadczenie o zatrudnieniu w języku angiel-
skim (osoby z działalnością gospodarczą wypisują 
taki dokument same, uwzględniając nazwę, adres 
oraz NIP firmy oraz datę rozpoczęcia działalności). 
Osoby niepracujące dołączają zaświadczenie wyja-
śniające sposób utrzymania się.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemicz-
ną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z 
koniecznością posiadania aktualnego testu w języ-
ku angielskim, z kodem QR. 

klimat i Pogoda
Pakistan leży w strefie klimatu zwrotnikowego 
suchego i podzwrotnikowego, także suchego. Pół-
nocna część Pakistanu cechuje się temperaturami 
niższymi niż południowa część Pakistanu. Najko-
rzystniejszą porą na podróżowanie po Pakistan jest 
okres od marca aż do grudnia, kiedy temperatury są 
przyjemne i ciepłe, a opadów jest niewiele. Szcze-
gólnie ciepłym miesiącem jest czerwiec, kiedy 
temperatura rośnie nawet do 35-40 stopni. W re-
jonach górskich (np. Fairy Meadows, Dolina Swat) 
temperatury mogą spadać poniżej zera w okresie 
jesiennym i zimowym.

Świadczenia
zakwaterowanie: według programu w hotelach 
o standardzie ** i ***, a tam, gdzie to niemożliwe, 
noclegi w obiektach turystycznych typu Guest 
House, pokoje 2,3 os. z łazienkami.  Łącznie 10 
rozpoczętych dób hotelowych: 8 noclegów w hote-
lach i 2 noclegi w drewnianych chatkach na Fairy 
Meadows.
wyżywienie: zgodnie z programem – 10 śniadań i 
10 obiadokolacji aranżowanych przez pilota (kuch-
nia lokalna).
transport: przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, autobus, samochody terenowe z na-
pędem 4x4 na Fairy Meadows i z Fairy Meadows.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne. Opieka polskiego i paki-
stańskiego pilota oraz lokalnych przewodników.  
wiza i pośrednictwo wizowe.

Uwagi
III ratę – walutową część ceny uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości do wykorzystania 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki)
ceny wraz z iii ratą nie obejmują: 
- kosztów wizy –150 zł
- pozostałych posiłków nieujętych w programie 
(orientacyjny koszt ok. 3-15 USD/ posiłek), napojów 
(oprócz jednego napoju do śniadania i kolacji oraz 3 
butelek wody dziennie),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od ilości chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników).
- zwyczajowych napiwków, ok. 50 USD.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Lahaur

Islamabad

Dolina 
Hunza

Rangun
Birma

Bangladesz

Pakistan

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: kegP

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 01.07 – 12.07.2022 7499 zł 5999 zł 800 EUR
02 18.09 – 29.09.2022 7499 zł 5999 zł 800 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1000 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata)  –  na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 800 EUR  –  uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z 
przesiadką do Delhi.

2 dzień
Przylot do Delhi, zakwaterowanie w hotelu. Pierw-
sze spotkanie z Delhi - jedną z największych na 
świecie aglomeracji, gdzie ostro kontrastują ze 
sobą bogactwo i bieda, nowoczesność i zacofa-
nie. Wizyta w Starym Delhi - zobaczymy wspa-
niały meczet Jama Masjid - największy w Indiach, 
wzniesiony przez władcę z dynastii Wielkich 
Mogołów, budowniczego Tadż Mahal, następnie 
Czerwony Fort - ogromna cytadela z czerwonego 
piaskowca. Spacer zatłoczonymi ulicami miasta 
pozwoli nam wczuć się w indyjską atmosferę i 
spotkać spacerujące wśród tłumu święte krowy 
Nocleg w Delhi.

3 dzień
Dalsze zwiedzanie Delhi: Mauzoleum Humajuna 
- grobowiec mogolskiego władcy z XVI w., zwany 
„sypialnią dynastii Timura”, zbudowany na pole-
cenie perskiej żony cesarza Humajuna, Minaret 
Qutab Minar - ma 72 metry i jest najwyższym ce-
glanym minaretem świata, świątynia bahaistyczna 
w kształcie kwiatu lotosu, brama Indii - 42-metro-

wy łuk triumfalny wzniesiony w hołdzie poległym 
żołnierzom indyjskim. Zobaczymy także budynek 
rezydencji Prezydenta Indii i budynek Parlamen-
tu Indyjskiego w Nowym Delhi. Nocny przejazd 
pociągiem sypialnym do Varanasi (ok. 13 godz.).

4 dzień
Przyjazd do Varanasi w godzinach porannych, 
zakwaterowanie w hotelu. Po chwili odpoczynku 
zwiedzanie Varanasi - jednego z najstarszych i 
najświętszych miast Indii, założonego według le-
gendy przez Boga Sziwę. Wizyta na ghatach, czyli 
schodach prowadzących do rzeki ciągnących się 
wzdłuż brzegów Gangesu - zobaczymy rytualne 
palenie zwłok zmarłych, którzy z tego najlepszego 
w Indiach miejsca udają się w swoją ostatnią po-
dróż. Nocleg w Varanasi.

5 dzień
Wcześnie rano rejs łodzią po Gangesie. Oglą-
danie zabytkowych świątyń i pałaców stojących 
wzdłuż zachodniego brzegu. Obserwacja pełnych 
kolorów, dźwięków i magii porannych rytuałów, 
w tym ablucji (kąpieli) w świętej rzece Ganges. 
Śniadanie. Przejazd do najstarszej buddyjskiej 
stupy w Sarnath, gdzie swoje pierwsze kazanie 
wygłosił Budda. Powrót na obiadokolację do Va-
ranasi, nocny przejazd pociągiem do Kadżuraho 
(ok. 12 godz.).

6 dzień
Rano przyjazd do Kadżuraho – mistycznego 
miasta słynącego ze średniowiecznych świątyń 
pełnych erotyzmu. Zakwaterowanie w hotelu, 
śniadanie, chwila wytchnienia przed zwiedzaniem. 
Zobaczymy słynne świątynie hinduskie z rzeźbami 
sprzed 1000 lat ukazującymi sceny z Kamasutry. 
Tysiące mistrzowsko wykutych w piaskowcu po-
staci, uchwyconych w tańcu, wyzywającym geście 
czy splecionych w miłosnym uścisku są uznawane 
za najcenniejszy wytwór sztuki w całych dziejach 
Indii. Świątynie, które jednych intrygują, a innych 
szokują są wpisane na listę UNESCO. Czas wolny 
i nocleg w Kadżuraho.

7 dzień
Przejazd do Agry - dawnej stolicy Wielkich Mogo-
łów, która przez ponad 100 lat była najwspanial-
szym miastem Azji. Wieczorny spacer po Agrze, 
kolacja na dachu hotelu z widokiem na spowity 
nocą Tadż Mahal - jeden z cudów świata, wpisany 
na listę UNESCO. Nocleg w Agrze.

8 dzień
Zwiedzanie Tadż Mahal - mauzoleum żony 
Szachadżahana, nazywanego Świątynią Miło-
ści. Kompleks budowlany Tadż Mahal składa 
się z głównej świątyni z wielką kopułą, olbrzy-
miej bramy, symbolizującej wrota do raju oraz 
czterech wież-minaretów, z których imam 
nawołuje wiernych do modlitwy. Ten bajecz-

ny, marmurowy pałac to świadectwo miłości 
cesarza do przedwcześnie zmarłej ukochanej 
kobiety, cesarzowej Mumtaz Mahal. Następnie 
zwiedzanie Czerwonego Fortu Agra - dosko-
nale zachowanej twierdzy, którą wybudował 
Akbar Wielki, najwybitniejszy władca z dynastii 
Mogołów. Przejazd busem do Dżajpuru (ok. 4,5 
godz.), nocleg.

9 dzień
Zwiedzanie Dżajpuru – różowego miasta, stolicy 
Radżastanu, najciekawszego ze stanów Indii. 
W programie podziwianie Pałacu Wiatrów - jed-
nego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków 
Dżajpuru, wzniesionego przy jednej z głównych 
ulic miasta, aby umożliwić damom dworu obser-
wowanie życia codziennego. Następni była sie-
dziba maharadży Fort Amber – malowniczy i gó-
rujący nad okolicą kompleks budowli obronnych 
i pałacowych, położony w odległości kilkunastu 
kilometrów od Dżajpuru. Wieczorny przejazd po-
ciągiem do Delhi (ok. 5 godz.). Zakwaterowanie 
w hotelu.

10 dzień
Czas wolny na zakupy lub spacer w Delhi, obiado-
kolacja. Wieczorem przejazd na lotnisko i przelot z 
przesiadką do Polski.

11 dzień
Przylot do Warszawy.

é Delhi -  stol ica pełna kontrastów é Święte Varanasi i  ghaty nad Gangesem é Kadżuraho - 
hinduskie świątynie é Agra i  Tadż Mahal é Dżajpur - różowa stol ica Radżastanu é

Indie 

Pięć pereł Indii
11 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur, nie oczekujących luksusowych 
warunków zakwaterowania. Nasza wyprawa jest 
skierowana do osób „młodych duchem”, żądnych 
przygód i poznania życia w Indiach, jego atrakcji i spe-
cyficznej egzotyki. Trasa wyprawy biegnie przez Indie 
Północne, które będziemy mogli poczuć wszystkimi 
zmysłami. Już pierwszego dnia w Delhi pojedziemy 
tuk-tukiem czyli rikszą motorową do Czerwonego For-
tu – ogromnej siedziby Mogolskich Władców. Potem 
odwiedzimy święte miejsca różnych religii. Tak więc 
już pierwszego dnia będziemy zaskoczeni różnicą 
kulturową. Czeka nas wiele różnych atrakcji, w tym 
egzotyczny i ekscytujący przejazd nocnym pociągiem 
do Varanasi - najświętszego miasta Hindusów nad 
Gangesem, gdzie pobożni Hindusi pragną umrzeć, 
by po śmierci być spalonym na ghatach i wrzuconym 

do Świętej Rzeki. Zwiedzimy święte miejsce buddy-
stów - Sarnath, gdzie Budda wygłosił pierwsze swoje 
kazanie. W Khadżuraho będziemy podziwiać zespół 
najpiękniejszych w Indiach świątyń hinduskich, bogato 
rzeźbionych, przedstawiających erotyczne sceny we-
dług Kamasutry – starohinduskiej księgi miłości. Po-
jedziemy lokalnym autobusem do Agry, a tam czeka 
na nas kolejna perełka Indii - Tadż Mahal - jedyny taki 
obiekt wybudowany z miłości do kobiety. Następnie 
udamy się do Radżastanu, gdzie będziemy zwiedzać 
jego stolicę - Jajpur, zwaną różowym miastem. Wy-
prawa organizowana jest w ten sposób, aby w maksy-
malnie krótkim czasie jak najwięcej zobaczyć i poznać 
ten ekscytujący kraj. Dużą oszczędność czasu dają 
nam 2 nocne przejazdy pociągami sypialnymi. Będzie 
gorąco, ale omijamy okres największych upałów, które 
panują w Indiach od czerwca do września. Wskazane 
jest zabranie dolarów amerykańskich wydanych po 
2013 r. Stare banknoty nie są przyjmowane podobnie 
jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od 
początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki 

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbęd-
nego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. 
zostaną przesłane do uczestników pocztą elektro-
niczną w liście, około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail 
przy podpisywaniu umowy. Śniadania i obiado-
kolacje aranżowane są na miejscu przez pilota 
w typowych restauracjach hinduskich oferujących 
potrawy kuchni hinduskiej.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji impre-
zy należy wpisać do elektronicznego formularza 
danych dodatkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie wysłany 
automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w 
rezerwacji.  
Brak wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z paszportem 
zabieranym na wyprawę, może spowodować 
dodatkowe koszty związane z realizacją imprezy 
turystycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. 
Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywa-

teli Polski konieczny jest paszport ważny co naj-
mniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz wiza. Biuro 
pośredniczy w jej uzyskaniu – koszt: 250 zł. Naj-
później na 30 dni przed terminem rozpoczęcia wy-
cieczki należy dostarczyć do biura kolorowy skan 
paszportu, 1 aktualne kolorowe zdjęcie oraz wy-
pełniony, aktualnie obowiązujący wniosek wizowy.  
Uzyskana e-wiza wydawana jest na okres 365 dni 
i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia grani-
cy (jeden pobyt nie może przekroczyć 90 dni).

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Nie występują szczególne zagrożenia epidemiami, 
choć można się liczyć ze wzrostem zachorowań np. 
na malarię w okresie bezpośrednio po monsunie. De-
cyzję każdy musi rozstrzygnąć sam, w porozumieniu 
ze swoim lekarzem. Niezależnie od tego najlepszą 
ochroną jest profilaktyka - warto stosować repelenty 
oraz odpowiednie ubranie chroniące przed owadami, 
zaleca się przestrzeganie higieny osobistej, picie wy-
łącznie wody przegotowanej lub napojów zamkniętych 
fabrycznie. Dostęp do opieki medycznej zależy od 
miejsca pobytu. W dużych miastach nie ma proble-
mów z uzyskaniem fachowej pomocy.

klimat i Pogoda
Indie w większości położone są w strefie klimatu 
zwrotnikowego monsunowego. Można tam wyróż-
nić trzy pory roku: zimę, lato oraz porę deszczową 
(monsunową). Najlepszy czas, aby odwiedzić ten 
kraj jest od drugiej połowy września do kwietnia. 
Temperatury są wysokie, natomiast powietrze su-
che, po nich nadchodzi pora deszczowa. 

Świadczenia
zakwaterowanie: według programu w hotelach 
o standardzie ***, pokoje 2,3 os. Z łazienkami i 
klimatyzacją (9 rozpoczętych dób hotelowych); 7 
noclegów w hotelu, 2 noclegi w pociągach sypial-
nych - kuszetki – miejsca leżące do spania.
wyżywienie: zgodnie z programem - 9 śniadań i 9 
obiadokolacji aranżowanych przez pilota (kuchnia 
lokalna).
transport: przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, na terenie Indii: pociągi, taxi, busy, 

riksze, tuk-tuki.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, opłaty 
administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie. wiza i 
pośrednictwo wizowe.

Uwagi
III ratę – walutową część ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- wizy i pośrednictwa wizowego - 250 zł
- pozostałych posiłków nieujętych w programie 
(orientacyjny koszt ok. 3-15 USD/ posiłek), napojów,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od ilości chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników).
- zwyczajowych napiwków, ok. 50 USD
Minimalna liczba uczestników w grupie: 8, maksy-
malna: 16.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Delhi

Agra
Varanasi

Kadżuraho
Dżajpur

Indie

terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: keei

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 03.11 – 13.11.2022 5999 zł 4799 zł 480 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 850 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 480 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.



26  egzotyczne eskapady

Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie dwie go-
dziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z 
przesiadką do Japonii.

2 dzień
Przylot do Nagasaki, jednego z najważniejszych miast 
Kraju Kwitnącej Wiśni. Miasto leży na wyspie Kiusiu, 
która jest położona najdalej na południe z wielkich 
wysp japońskich i charakteryzuje się przyjemnym, cie-
płym klimatem. Przejazd do hotelu i nocleg.

3 dzień
Wyruszamy na poznawanie japońskiej rzeczywistości, 
w której obok siebie w symbiozie, tak jak nigdzie w 
świecie, egzystuje bardzo rozwinięta cywilizacja XXI 
wieku i dawne tradycje, obrzędy i wierzenia. Zwiedza-
nie zabytków Nagasaki. Zobaczymy most Meganeba-
shi (Most Okularowy), zbudowany w stylu chińskim w 
XVII wieku, Park Pokoju ze statuą Pokoju i pomnikiem 
Kwiatu Życia, ufundowanym przez Polskę. Nowa 
katedra Urakami z popiersiem papieża Jana Pawła 
II i pozostawiona obok kopuła starej katedry znisz-
czonej przez bombę atomową, drugą po Hiroszimie. 
Dotrzemy też na wzgórze Nishizaka, gdzie znajduje 
się pomnik 26 świętych męczenników, którzy zostali 
ukrzyżowani w tym miejscu w 1597 roku, w okresie 
największych prześladowań chrześcijan w Japonii. 
Kolacja powitalna. Nocleg w Nagasaki.

4 dzień
Odwiedzimy najstarszy katolicki kościół Japonii 
- Oura. Właśnie w Nagasaki działalność misyjną 

prowadził św. Maksymilian Kolbe, co upamiętnia 
miejscowe muzeum. Udamy się też do pobliskiego 
kompleksu Glover Garden - jednej z głównych atrak-
cji Nagasaki. Tutaj na wzgórzu Thomas Blake Glo-
ver, jeden z największych japońskich przedsiębior-
ców w XIX wieku zbudował dom otoczony pięknym 
ogrodem. Spacer po parku i czas wolny. Wieczorem 
udamy się pieszo lub kolejką linową na górę Inasa, 
która wznosi się 333 metry nad poziomem morza. 
Podziwianie jednego z najlepszych nocnych wido-
ków na świecie - portu i pasma górskiego oświetlo-
nego przez światła domostw i gwiazdy migoczące 
na niebie. Nocleg w Nagasaki.

5 dzień
Przejazd na dworzec kolejowy i podróż słynnym su-
perekspresem do Hiroszimy, osiągającym zawrotne 
prędkości shinkansenem. Hiroszima leży już na wy-
spie Honsiu, największej wyspie Japonii. Zwiedzanie 
Hiroszimy: Parku Pokoju upamiętniający ofiary bomby 
atomowej. Znajdują się w nim m.in. Kopuła Bomby 
Atomowej, Dzwon oraz Muzeum Pokoju. Nocleg w 
Hiroszimie.

6 dzień
Tego dnia będziemy pod wrażeniem jednego z 
najsłynniejszych i najpiękniejszych widoków Japo-
nii – „unoszącej się na wodzie” czerwonej bramy 
torii – Itsukushima Brama jest przeogromna – ma 
16 metrów długości i 23 metry szerokości, a pod-
czas przypływu faktycznie wygląda, jakby „pływała”. 
Brama znajduje się na niewielkiej wyspie Miyajima, 
gdzie odwiedzimy również jedno z najważniejszych 

w kraju sanktuariów shinto. Shintoizm, czyli „droga 
bogów” jest narodową religią Japończyków, która 
w znaczący sposób ukształtowała tutejszą kulturę, 
tradycje, obyczaje oraz stosunek do przyrody. Od-
będziemy krótki spacer pod górę, do pagody Tahoto, 
skąd rozpościera się piękny widok na świątynie oraz 
zatokę. Przejazd na dworzec i podróż superekspre-
sem do Osaki. Nocleg w Osace.

7 dzień
Dzień w Osace to oglądanie zarówno zapierającej 
dech w piersiach nowoczesności, jak i śladów wspa-
niałej historii. Zwiedzanie imponującego zamku, po-
chodzącego z XVI w., będącego jednym z symboli Ja-
ponii. Odegrał on ważną rolę w historii kraju, a obecnie 
mieści się w nim muzeum cywilizacji i historii siedem-
nastowiecznej Japonii. Następnie dzielnica Shinsekai, 
to chyba najbardziej japońska dzielnica w całej Osace. 
Znajdziemy tu typowe bary karaoke, sklepiki, straga-
ny, tradycyjne knajpki – słowem prawdziwy Orient. Z 
ciekawości zaglądniemy też do sąsiedniej dzielnicy, 
znanej z rozrywek i usług pań, które bynajmniej nie 
są gejszami. Wieczorem spacer po tętniącym życiem 
centrum Osaki, gdzie ilość świateł i neonów aż olśnie-
wa. Nocleg w Osace.

8 dzień
Wycieczka pociągiem do miasteczka Nara, pierwszej 
stolicy Japonii, która swą świetność przeżywała tysiąc 
lat temu. Po przybyciu na miejsce natychmiast zoba-
czymy charakterystyczne, zabytkowe trzy lub pięcio-
piętrowe pagody. Zwiedzanie największej na świecie, 
zbudowanej w dziesiątym wieku na rozkaz cesarza 
Shomu, drewnianej budowli - świątyni Todami z 16 
metrowym posągiem Wielkiego Buddy, wykonanym z 
brązu. Spacer po parku miejskim wśród oswojonych 
jeleni. W Narze zobaczymy też typowy japoński ogród. 
Powrót do Osaki.

9 dzień
Przejazd do pobliskiego Kyoto, dawnej stolicy i naj-
ważniejszego miasta dla kultury japońskiej. Znajduje 
się tu ponad tysiąc świątyń i sanktuariów, łączą-
cych kult shinto, buddyzm i wielką potęgę dawnych 
szogunów. Zwiedzanie najważniejszych obiektów, 
wśród których prym wiodą: położona w pięknym 
parku świątynia Kinkakuji, zwana Złotym Pawilonem 
oraz stojąca na 139 palach świątynia Kiyomizu, skąd 
rozciąga się piękny widok na miasto. Nasze kroki 
kierujemy też do dzielnicy Gion, znanej między inny-
mi z książki „Wyznania gejszy”. Być może uda nam 
się zobaczyć przechodzące ulicami gejsze i maiko 
(dziewczęta przygotowujące się do zawodu gejszy), 
ubrane w tradycyjne, kolorowe kimona. W Gion za-

chwyca stara zabudowa – niskie domy, zbudowane 
z tradycyjnych materiałów, takich jak cedr i bambus. 
Udamy się tu do jednej z tradycyjnych herbaciarni. 
Nocleg w Kyoto.

10 dzień
Dalszy pobyt w Kyoto i okolicy. Zobaczymy świą-
tynię Fushimi Inari, znaną z tysięcy bram tori po-
ustawianych przy ścieżkach. Odwiedzenie tego 
miejsca jest po prostu konieczne, a zdjęcia stąd 
będą zadziwiały naszych znajomych. Zobaczymy 
również zamek Nijo - dawną siedzibę szoguna oraz 
udamy się na wycieczkę do położonego niedaleko 
za miastem bambusowego lasu, przekonamy się, 
że jest to niesamowite miejsce, którego nie opiszą 
żadne słowa. Powrót do Kyoto i kolejna okazja do 
odczuwania niezwykłej atmosfery tego miasta. Nie 
oprzemy się, by wieczorem ponownie nie zawitać 
do dzielnicy gejsz - Gyon. Nocleg w Kyoto.

11 dzień
Przejazd shinkansenem do Tokio. Zwiedzanie dziel-
nicy Shinjuku, jednej z najruchliwszych w mieście. 
Wyjazd na jeden z wieżowców pozwoli ogarnąć wzro-
kiem gigantyczną metropolię, a przy dobrej pogodzie 
zobaczyć z daleka górę Fudżi. Następnie jedziemy do 
dzielnicy Asakusa, najstarszej dzielnicy Tokio, gdzie 
już w 628 r. zbudowano pierwszą świątynię buddyjską. 
Zwiedzanie świątyni Senso-ji i okolicznych kapliczek. 
Spacer po pasażach Nakamise, pełnych sklepów z 
pamiątkami. Wieczór w rozświetlonej handlowo-roz-
rywkowej dzielnicy Ginza. Znajduje się tam m.in. za-
bytkowy budynek słynnego japońskiego teatru Kabuki. 
Nocleg w Tokio.

12 dzień
Wycieczka autokarem do Parku Narodowego Góry 
Fudżi. Następnie wjazd na platformę widokową po-
łożoną na zboczach wulkanu. Przy dobrej pogodzie 
widać stąd okryty śniegiem, idealnie stożkowaty 
szczyt Fudżi, symbol Japonii. Spacer ścieżką biegną-
cą po stokach wulkanu. Pożegnalna kolacja i nocleg 
w Tokio.

13 dzień
Rano udajemy się do Harajuku, dzielnicy po której 
przechadzają się młodzi Japończycy ubrani w ekstra-
waganckie, najmodniejsze stroje. W pobliżu pójdzie-
my do szintoistycznej świątyni Meiji, jednej z najważ-
niejszych w Japonii. W ciszy pięknego parku można 
znakomicie odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. 
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.

14 dzień
Przylot do Warszawy na lotnisko.

é  Dwie wyspy Kiusiu i  Honsiu é Nagasaki é Wyspa Ioj ima é Hiroszima é Brama Tori w Itsukushima 
é Osaka - nowoczesność i  historia é Nara - dawna stol ica é Kyoto é Góra Fudżi é Tokio é

Japonia 

Dwie wyspy samurajów
14 dni
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o wyPrawie
Japonia ze swoją ciekawą historią i nowoczesnością, 
odmiennością zwyczajów oraz egzotycznymi kra-
jobrazami to kraj, który każdy prawdziwy podróżnik 
musi odwiedzić. Dawne państwo samurajów stało 
się obecnie potęgą przemysłową i technologiczną. To 
rzecz powszechnie znana, ale nie wszyscy zdają so-
bie sprawę z tego, że Japończycy są narodem bardzo 
uduchowionym. Wyznają państwową religię - szinto-
izm, opartą na japońskiej mitologii oraz buddyzm i jego 
odmianę - zen. Często nawet obie religie jednocześnie, 
przy czym szinto może wyznawać tylko członek narodu 
japońskiego, wybranego przez bóstwa. Są wrażliwi na 
estetykę we wszystkim co robią oraz piękno przyrody. 
Wiosna i jesień w Japonii są najpiękniejszymi i naj-
bardziej kolorowymi porami roku, a bogate świątynie, 
monumentalne zamki, ozdobne ogrody, majestatyczna 
Fudżi - czynią z Japonii jedno z najbardziej czarownych 
miejsc świata. Zwiedzimy dwie różne wyspy Japonii: 
Kiusiu i Honsiu. Będziemy podziwiać piękno natury, 
liczne zabytki historyczne oraz połączenie tradycji z no-
woczesnością. Zapoznamy się ze zwyczajami i dniem 
codziennym Japończyków. Spotkamy się z odmienną, 
często trudną do zrozumienia dla nas kulturą, znajdzie-
my się w zupełnie innym otoczeniu, w innym świecie. 
Poznamy też wspaniałą kuchnię japońską, tak różną od 
naszej. To nie tylko sushi i sashimi, to wielki wybór róż-
norodnych potraw, które łączy głównie to, że wszystkie 
posiłki spożywa się tu za pomocą pałeczek. Wyprawa 
jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie zwie-
dzać świat, znajdujących przyjemność w pokonywaniu 

trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych kul-
tur. Staramy się w miarę możliwości docierać również 
w miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, 
ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Wy-
prawa nie należy do trudnych, Japonia jest krajem do-
skonale zorganizowanym i ceni się tam punktualność. 
Podczas wyjazdów zdarzają się przejazdy komunikacją 
publiczną i miejską. Bagaż główny powinien mieć dobre 
kółka i być na tyle lekki, by samodzielnie można było go 
przenosić na dworcach, czy w hotelach. Nie ma moż-
liwości skorzystania z usług bagażowych. Zakwatero-
wanie przewidujemy w hotelach, apartamentach lub 
pensjonatach 3 gwiazdkowych z łazienkami. Podczas 
pobytu w Kyoto, w miarę dostępności, zakwaterowanie 
będzie miało miejsce w ryokanie - tradycyjnym domu 
gościnnym. Śpi się tu na materacach na podłodze, a 
czyste i ładne łazienki są wspólne dla kilku pokoi. W 
ryokanie poczujemy prawdziwy klimat odmiennej kul-
turowo, egzotycznej Japonii. Wskazane jest zabranie 
dolarów amerykańskich wydanych po 2013 r. Stare 
banknoty nie są przyjmowane podobnie jak banknoty 
zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od początku do koń-
ca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbęd-
nego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. 

zostaną przesłane pocztą elektroniczną w liście 
do uczestników około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-
-mail przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie poza 
wymienionym w programie dla chętnych pomaga 
organizować na bieżąco pilot. Należy pamiętać, że 
Japonia jest krajem dość drogim. W sytuacji gdy 
nieletni podróżuje z jednym z rodziców, dziadkami 
lub opiekunami ( a nie z obojgiem rodziców) wyma-
gane jest pismo notarialne w języku angielskim po-
świadczające że rodzice (lub drugi rodzic dziecka) 
wyrażają zgodę na wyjazd.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich re-
zerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie na 
adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. 
Brak wymaganych danych paszportowych i osobo-
wych lub ich niezgodność z paszportem zabieranym 
na wyprawę, może spowodować dodatkowe koszty 
związane z realizacją imprezy turystycznej lub w osta-
teczności uniemożliwić uczestnictwo w zarezerwo-
wanej imprezie. Wymagany paszport, ważny min. 6 
miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przy wjeździe 
do Japonii w celu turystycznym obywatele Polski nie 
potrzebują wiz, o ile pobyt trwa nie więcej niż 90 dni.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Na-
leży zawsze pamiętać o podstawowych zasadach hi-
gieny. W miesiącach letnich należy szczególną uwagę 
przywiązywać do ochrony przed słońcem, używając 
kremów ochronnych, okularów przeciwsłonecznych i 
nakrycia głowy.

Świadczenia
zakwaterowanie: 11 noclegów w hotelach o standar-
dzie ***, w miarę dostępności w jednym z miejsc - noc-
leg w ryokanie (tradycyjnym hotelu japońskim - pokoje 
ze wspólnymi łazienkami).
wyżywienie: Śniadania w hotelach lub w lokalnych 
barach, 2 kolacje.
transport: Przeloty wg programu, mikrobusy, komuni-
kacja miejska, pociągi.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego: wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III rata – dewizową cześć ceny, uczestnik przekazu-
je pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na 
pokrycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, aran-
żowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 15-25 
USD/ posiłek), możliwość zakupów w sklepach tań-
szego wyżywienia,
- zwyczajowych napiwków ok. 20 USD,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych ak-
tywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uzależnio-
ne są od ilości chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników).
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 19. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Sydney

Auckland

Gold Coast

TokioHiroshima

Nagasaki Osaka

Japonia

Nowa Zelandia

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keej

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 24.04 – 07.05.2022 11 699 zł 9359 zł 700 USD
02 04.09 – 17.09.2022 11 699 zł 9359 zł 700 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 2300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 700 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot do 
Japonii.

2 dzień
Przylot do Tokio. Zwiedzanie miasta. Zwiedzanie 
miasta zaczynamy od dzielnicy Asakusa, najstar-
szej części Tokio, gdzie już w 628 r. zbudowano 
pierwszą świątynię buddyjską. Zwiedzanie kom-

pleksu Senso-ji i okolicznych kapliczek. Spacer 
po pasażach Nakamise, pełnych sklepów z pa-
miątkami. Wieczór w rozświetlonej handlowo-roz-
rywkowej dzielnicy Ginza. Znajduje się tam m.in. 
zabytkowy budynek słynnego japońskiego teatru 
Kabuki. Nocleg w Tokio.

3 dzień
Wyjazd na sztuczną wyspę Odaiba w Zatoce 
Tokijskiej. Wyspa jest synonimem nowoczesnych 
technologii - zaskakuje od pierwszej chwili i ani 

przez moment nie można się na niej nudzić. Zo-
baczyć tu można roboty, samochody przyszłości, 
jak i Statuę Wolności, czy włoskie miasteczko. 
Przejazd w rejon portu i największych w świecie 
targów rybnych. To właśnie tutaj sprzedaje się m. 
in. błękitne tuńczyki, które w tym samym dniu tra-
fiają do najlepszych restauracji w formie sashimi. 
Będąc tu namawiamy na spróbowanie znakomi-
tego i najświeższego w całym mieście sushi. Po 
południu przejazd do dzielnicy Shinjuku, jednej 
z najruchliwszych w mieście. Wyjazd na jeden z 
wieżowców pozwoli ogarnąć wzrokiem gigantycz-
ną metropolię, a przy dobrej pogodzie zobaczyć z 
daleka górę Fudżi. Wieczorem Shinjuku rozbłyska 
tysiącami świateł, a strefy piesze są pełne Japoń-
czyków, udających się na kolację. Kolacja powital-
na. Nocleg w hotelu.

4 dzień
Wycieczka do Parku Narodowego Góry Fudżi. Fu-
dżi jest najwyższym szczytem Japonii, jej symbo-
lem i świętością. Przystajemy w centrum informa-
cji o Fudżi, gdzie poznamy historię i geologiczną 

charakterystykę tego wulkanu, którego ostatnia 
erupcja miała miejsce w 1708 r. Wjazd na plat-
formę widokową, położoną na zboczach wulkanu. 
Widać stąd często pokryty śniegiem, idealnie stoż-
kowaty szczyt Fudżi. Przy dobrej pogodzie spacer 
ścieżką biegnącą po stokach wulkanu. Powrót do 
Tokio i nocleg.

5 dzień
Wyjazd do dawnej stolicy Japonii – Kamakury. 
To okazja do oglądania posągu ponad jede-
nastometrowego Wielkiego Buddy, który jest 
symbolem tego miejsca. Następnie zwiedzanie 
chramu Hase-dera. W otoczonej piękną przyro-
dą świątyni poczujemy atmosferę dawnej Japo-
nii. Po południu przejazd do Yokohamy, która jest 
największym portem morskim w Japonii. Spacer 
po rozległym China Town, w którym zwiedzimy 
świątynię Guan Di Miao. Zajrzymy przy okazji 
do dzielnicy portowej Minatomirai, gdzie będzie 
można zakupić pamiątki. Powrót do Tokio na 
nocleg.

6 dzień
Dzień wolny w Tokio, który poświęcimy na spa-
cery, zakupy, smakowanie japońskich specjałów, 
a przede wszystkim na obserwację miejscowych 
zwyczajów i poczucie tutejszej specyficznej 
harmonii pomiędzy tradycją, a supernowocze-
snością. Chętnych w tym dniu zaprosimy na wy-
cieczkę fakultatywną super szybkim pociągiem 
– shinkansenem do Nikko. To religijne serce 
Japonii, gdzie znajdują się niezwykłe kompleksy 
świątynne buddyjskie i szintoistyczne, otoczone 
bujną przyrodą. Można tam zobaczyć misternie 
i z przepychem zdobione wspaniałe świątynie, 
jedyne w swoim rodzaju. W programie również 
odwiedziny w mauzoleum jednego z najpotęż-
niejszych władców Japonii, szoguna Tokugawa 
Ieyasu. Powrót pociągiem do Tokio. Pożegnalna 
kolacja i nocleg w hotelu.

7 dzień
Rano dalsze zwiedzanie Tokio. Udajemy się do 
Harajuku, dzielnicy po której przechadzają się 
młodzi Japończycy ubrani w ekstrawaganckie, 
najmodniejsze stroje. W pobliżu pójdziemy do 
szintoistycznej świątyni Meiji, jednej z najważ-
niejszych w Japonii. W ciszy pięknego parku 
można znakomicie odpocząć od wielkomiejskie-
go zgiełku. Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.

8 dzień
Przylot do Warszawy na lotnisko Chopina.

é Tokio - miasto przyszłości é Sztuczna wyspa Odaiba é Góra Fudżi é Wielki Budda 
w Kamakurze é Portowa Yokohama é Świątynie w Nikko é

Japonia 

Japoński wachlarz
8 dni
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o wyPrawie
Japonia, ze swoją ciekawą historią i nowoczesnością, 
odmiennością zwyczajów oraz egzotycznymi krajobra-
zami, to kraj, który każdy prawdziwy podróżnik musi od-
wiedzić. Dawny kraj samurajów stał się obecnie potęgą 
przemysłową i technologiczną. To rzecz powszechnie 
znana, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 
Japończycy są narodem bardzo uduchowionym. Wyzna-
ją państwową religię – szintoizm, opartą na japońskiej 
mitologii oraz buddyzm i jego odmianę - zen. Często 
nawet obie religie jednocześnie, przy czym szinto może 
wyznawać tylko członek narodu japońskiego, wybrane-
go przez bóstwa. Są wrażliwi na estetykę we wszyst-
kim co robią oraz na piękno przyrody. Wiosna i jesień 
w Japonii są najpiękniejszymi i najbardziej kolorowymi 
porami roku, a bogate świątynie, monumentalne zamki, 
ozdobne ogrody, majestatyczna Fudżi - czynią z Japonii 
jedno najbardziej czarownych miejsc świata. Będziemy 
podziwiać piękno natury, liczne zabytki historyczne oraz 
połączenie tradycji z nowoczesnością. Zapoznamy się 
ze zwyczajami i dniem codziennym Japończyków. Spo-
tkamy się z odmienną, często trudną do zrozumienia dla 
nas kulturą, znajdziemy się w zupełnie innym otoczeniu, 
w innym świecie. Poznamy też wspaniałą kuchnię japoń-
ską, tak różną od naszej. To nie tylko sushi i sashimi, to 
wielki wybór różnorodnych potraw, które łączy głównie 
to, że wszystkie posiłki spożywa się tu za pomocą pa-
łeczek. Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących 
aktywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur. Staramy się w miarę możliwości 
docierać również w miejsca położone poza obszarami 
masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i 
popularnych. Wyprawa nie należy do trudnych, Japonia 

jest krajem doskonale zorganizowanych i ceni się tam 
punktualność. Podczas wyjazdów zdarzają się przejazdy 
komunikacją publiczną i miejską. Zakwaterowanie prze-
widujemy w hotelach 3 gwiazdkowych z łazienkami. Pro-
simy zabrać ze sobą nowe banknoty (wydane po 2013 
roku), które nie są zniszczone lub popisane. Wyprawie 
od początku do końca towarzyszy polski pilot.
 
Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego ba-
gażu, dokładnych godzin przelotu itd. Zostaną przesłane 
pocztą elektroniczną w liście do uczestników, około 2 ty-
godnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowe-
go adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie 
poza wymienionym w programie dla chętnych pomaga 
organizować na bieżąco pilot. Należy pamiętać, że Japo-
nia jest krajem drogim. W sytuacji gdy nieletni podróżuje 
z jednym z rodziców, dziadkami lub opiekunami (a nie z 
obojgiem rodziców) wymagane jest pismo notarialne w 
języku angielskim poświadczające że rodzice (lub drugi 
rodzic dziecka) wyrażają zgodę na wyjazd.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezer-
wacji stałych - będzie wysłany automatycznie na adres 
e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych 
danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodność 
z paszportem zabieranym na wyprawę, może spowodo-

wać dodatkowe koszty związane z realizacją imprezy tu-
rystycznej lub w ostateczności uniemożliwić uczestnictwo 
w zarezerwowanej imprezie. Wymagany paszport, ważny 
min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przy wjeź-
dzie do Japonii w celu turystycznym obywatele Polski nie 
potrzebują wiz, o ile pobyt trwa nie dłużej niż 90 dni. 

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecz-
nością posiadania aktualnego paszportu covidowego. 
Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce typu A i B, 
tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Należy zawsze 
pamiętać o podstawowych zasadach higieny. W miesią-
cach letnich należy szczególną uwagę przywiązywać do 
ochrony przed słońcem, używając kremów ochronnych, 
okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

Pogoda i klimat
W Japonii panuje klimat łagodny i umiarkowany, z chłod-
nymi zimami i ciepłymi, wilgotnymi latami. Wyróżniamy 
trzy strefy klimatyczne: północ kraju leży w strefie umiar-
kowanie ciepłej, centrum Japonii to klimat podzwrotniko-
wy, a południowy skraj państwa leży w strefie zwrotniko-
wej. Głównym czynnikiem kształtującym klimat Japonii 
jest monsunowa cyrkulacja mas powietrza, związana z 
panującymi układami barycznymi nad Azją i Oceanem 
Spokojnym. Najbardziej stabilna pogoda w Japonii pa-
nuje wiosną, czyli od marca do maja oraz jesienią, od 
września do listopada. Te dwie pory roku są szczególnie 
polecane na wizytę w Japonii, ze względu na przyjemne 
temperatury i z reguły piękną pogodę. W rejonie stoli-
cy - Tokio, temperatura wiosną oscyluje w granicach od 
18°C do 25°C, a jesienią 22°C do 27°C. Ze względu 
na rzeźbę terenu, występują lokalne różnice termiczne. 
Na przykład na wulkanie Fudżi latem jest zaledwie 6°C. 
Panuje tam typowy alpejski klimat. Japonia jest krajem 
stosunkowo wilgotnym, obfitującym w opady.

Program fakUltatywny
- wycieczka fakultatywna do Nikko – ok.160 USD.

Świadczenia
zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu o standar-
dzie***, pokoje 2 os. z łazienkami.
wyżywienie: Śniadania w hotelu, kolacja powitalna i 
pożegnalna. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.
transport: Przeloty wg programu, transfery mikrobu-
sem, komunikacja publiczna i miejska, pociągi.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota.
Uwagi
III ratę –dewizową część ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).

ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nieujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
10-18 USD/ posiłek), możliwość zakupów w skle-
pach i tańszego wyżywienia,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od ilości chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników), Minimalna 
liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna: 18. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice
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terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keew

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 11.04 – 18.04.2022 7 999 zł 6399 zł 400 USD
02 25.04 – 02.05.2022 7 999 zł 6399 zł 400 USD
03 06.06 – 13.06.2022 7 999 zł 6399 zł 400 USD
04 15.08 – 22.08.2022 7 999 zł 6399 zł 400 USD
05 17.10 – 24.10.2022 7 999 zł 6399 zł 400 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 400 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z prze-
siadką na Tajwan.

2 dzień
Przylot na Tajwan. To nowoczesne i ciekawe pań-
stwo, leżące w południowo-wschodniej Azji na 
wyspie Tajwan jest nieuznawane przez większość 
krajów, w wyniku nacisku Chin kontynentalnych. 
Przejazd do hotelu i nocleg w Taipei.

3 dzień
Ruszamy na spotkanie z Taipei, miasta pełnego 
wieżowców, ultranowoczesności, ale też tradycji. 
Wjazd na poziom obserwacyjny Taipei 101, niegdyś 
najwyższego budynku świata. Zwiedzanie Muzeum 
Narodowego, którego zbiory można porównać 
jedynie do Luwru. To tutaj trafiły między innymi 
skarby z Zakazanego Miasta w Pekinie. Zwiedza-
nie pałacu pamięci Czang Kai-szeka. W tym nie-
zwykłym miejscu zgromadzono szereg pamiątek 
po twórcy państwa, który pragnął zbudować wielkie 
i nowoczesne Państwo Środka, a skończył życie 
jako przywódca niewielkiej wyspy u jego brzegów. 
Czang Kai-szek był charyzmatycznym wizjonerem, 
ale przegrał wojnę domową z Mao Zedongiem. 

Odwiedzimy również Lungsham, najstarszą bud-
dyjską świątynię na wyspie. Spacerując po nocnym 
bazarze i centralnych ulicach podziwiamy pełne ży-
cia miasto i delektujemy się fantastyczną kuchnią. 
Nocleg w Taipei.

4 dzień
Podróż do Parku Narodowego Taroko - jednego z 
piękniejszych cudów natury wyspy Tajwan. Obszar 
jest w większości pokryty przez strzeliste góry. Pły-
nąca w dole rzeka jest otoczona pionowymi ścia-
nami gór o różnych kształtach oraz pięknie położo-
nymi świątyniami, wiszącymi mostami, ścieżkami i 
tunelami. Wąwóz często nazywany jest “marmuro-
wym”, ze względu na występującą tu dużą ilość tej 
skały. Legenda głosi o wodzu plemienia Truku, któ-
ry wpadł w zachwyt i zawołał “taroko!”, co w języku 
rdzennej ludności Tajwanu oznacza – wspaniały. 
Podróż przez górzyste rejony wyspy. Po drodze 
otwierają się przed nami zachwycające krajobrazy, 
można dostrzec też ciemnozielone, bambusowe 
lasy. Nocleg po drodze.

5 dzień
Zwiedzanie regionu Alishan. Zachwycają tu planta-
cje herbaty, cyprysowe lasy i góry. Atrakcją będzie 
przejazd legendarną Alishan Forest Train. Ta linia 
kolejowa została skonstruowana w 1912 roku i ma 

długość 86 km, na jej trasie znajduje się 50 tune-
li i 77 drewnianych mostów. My będziemy jechać 
czynnym fragmentem tej linii. Powrót na nocleg.

6 dzień
Powrót na północ wyspy. Wycieczka na półwysep 
Yeliu, gdzie odwiedzimy park geologiczny i zoba-
czymy ciekawe formacje skalne, tworzone przez 
długie lata przez erozję spowodowaną działaniem 
wody i morskich fal. Przejazd do Jiufen, miasteczka 
poszukiwaczy złota z zachowanym klimatem daw-
nych Chin. Spacerując klimatycznymi uliczkami 
warto spróbować lokalnych specjałów. Nocleg w 
Taipei.

7 dzień
Rano przejazd na lotnisko i wylot na Filipiny. Przy-
lot do Manili, największego i pełnego kontrastów 
miasta kraju. Zwiedzimy Intramuros – kolonialne 
hiszpańskie stare miasto. W tej części Manili zlo-
kalizowanych jest sporo kościołów i zabytkowych 
kamienic. Odwiedzimy katedrę, a także udamy się 
do bazyliki, gdzie przechowywana jest figura Czar-
nego Chrystusa. Jest to bardzo ważne miejsce dla 
każdego Filipińczyka. Objazd miasta – dzielnica 
biznesu Makati oraz nadbrzeżna Ermita. Miłośnicy 
życia nocnego będą mieli okazję do imprezowania. 
Manila słynie z bogatej oferty w tym względzie. 
Nocleg w Manili.

8 dzień
Przejazd na południe wyspy Luzon do kanionu 
Pagsanjan. Emocjonujący rejs w górę rzeki do wo-
dospadu małymi łódkami, którymi z niewiarygodną 
i niemal nieludzką zręcznością kierują lokalni wio-
ślarze. Podziwianie wodospadu i kąpiel. Po odpo-
czynku podróż przez wyspę Luzon do portu i rejs na 
porośniętą palmami kokosowymi sąsiednią wyspę 
Mindoro. Pobyt nad morzem. Nocleg na Mindoro.

9 - 10 dzień
Pobyt nad morzem na tropikalnych, rajskich pla-
żach Mindoro i odpoczynek. Fakultatywna wyciecz-
ka w głąb wyspy, do wioski plemienia Mangyan. 
Plemię to jest w takim stopniu pokojowo nastawio-
ne do świata, że słowo “wojna” nie występuje w ich 
języku. Wielu rodowitych mieszkańców wyspy żyje 
w całkowitym odcięciu i w bardzo podstawowych 
warunkach, zajmując się rybołówstwem i uprawą 
roli. Inna możliwość fakultatywnej wycieczki to rejs 
połączony z nurkowaniem lub połowem ryb. Noc-
legi na Mindoro.

11 dzień
Rejs powrotny na wyspę Luzon i przejazd do Ma-
nili skąd wylecimy do Hong Kongu. Po przyjeździe 

do hotelu i odpoczynku wyjdziemy na spacer po 
tętniącej życiem centralnej dzielnicy miasta - 
Kowloon. Od ilości świateł, sklepów, kolorowych 
neonów zakręci nam się w głowie. Nocleg w Hong 
Kongu.

12 dzień
Zwiedzanie byłej kolonii brytyjskiej – części miasta 
z ultranowoczesnymi drapaczami chmur. Udamy 
się na szczyt wzgórza Victoria, skąd rozpościera 
się niesamowity widok na panoramę z wyjątkowymi 
wieżowcami. Wyjazd w kierunku południa wyspy. 
Spacer nad zatoką Aberdeen po zabytkowym por-
cie, gdzie można zaobserwować pozostałości tra-
dycyjnego życia na wodzie. Odwiedzimy świątynię 
Wong Tai Sin, jedną z najpopularniejszych świątyń 
w mieście. Jest ona znanym miejscem kultu dla wy-
znawców trzech religii: taoizmu, buddyzmu i konfu-
cjanizmu. Hongkong po prostu nas zachwyci tym. 
Tu, w niewiarygodny sposób nowoczesność splata 
się z tradycją. Powrót do hotelu na nocleg.

13 dzień
Dzień czasu wolnego w Hongkongu. Dla chętnych 
wycieczka (dodatkowo płatna – szczegóły w liście 
przedwyjazdowym) z polskim pilotem wodolotem 
do Makau – byłej kolonii portugalskiej. Spacer po 
starówce, zobaczymy m.in. ruiny katedry św. Paw-
ła oraz słynny Plac Senacki - Largo do Sanado. 
Stare miasto zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Obecnie Makau jest najbar-
dziej znane ze swoich zbudowanych z olbrzymim 
rozmachem kasyn, a my odwiedzimy co najmniej 
jedno z nich. Powrót wodolotem do Hongkongu i 
przejazd do hotelu.

14 dzień
Wykwaterowanie z hotelu około południa, pozosta-
wienie bagaży w przechowalni lub za dodatkową 
opłatą przedłużenie doby hotelowej. Czas wolny 
w Hongkongu. Możliwość skorzystania z wyciecz-
ki fakultatywnej (dodatkowo płatna – szczegóły w 
liście przedwyjazdowym) na wyspę Lantau – naj-
większą wyspę dawnej brytyjskiej kolonii. Podczas 
tej wycieczki zobaczymy plaże, urokliwe wioski ry-
backie, zielone doliny i świątynie. Wycieczka obej-
muje wizytę w klasztorze Po-Lin. Na wyspie Lantau 
zobaczymy również największy na świecie posąg 
siedzącego Buddy, wykuty z brązu. Następnie 
przejazd do lokalnej wioski Ngong Ping, która znaj-
duje się w pobliżu posągu. Powrót do Hongkongu i 
wylot do kraju wieczorem lub w nocy.

15 dzień
Przylot do Warszawy.

é Skarby Taipei é Park Narodowy Taroko é Plantacje herbaty w Alishan é Pełna 
kontrastów Manila é Rajskie plaże Mindoro é Hongkong - tradycje i  nowoczesność é

Tajwan - Filipiny - Hongkong 

101 dalekowschodnich kontrastów
15 dni
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o wyPrawie
Na trasie naszej wyprawy znajdą się dynamicznie 
rozwijający się Tajwan, wyspiarskie Filipiny oraz tęt-
niący życiem Hongkong, miasto z największą ilością 
drapaczy chmur na świecie. Odwiedzimy nowoczesne, 
bogate metropolie, parki narodowe z egzotyczną flora 
i fauną, będziemy podziwiać wspaniałe krajobrazy, 
poznawać miejscowe zwyczaje oraz odpoczywać na 
tropikalnych bajkowych plażach. Znajdziemy się w 
świecie zwyczajów znacznie odbiegających od wzor-
ców europejskich, w krajach o różnych zwyczajach 
religijnych i kulinarnych, co da nam okazję do posze-
rzenia naszego spojrzenia na inne kultury. Ludność 
odwiedzanych krajów wyznaje różne religie. Na Taj-
wanie i w Hongkongu przeważa taoizm i buddyzm, a 
na Filipinach tradycyjny katolicyzm. Będziemy musieli 
niejednokrotnie dostosować się i być tolerancyjnym dla 
innych zwyczajów i systemów wartości. Wyprawa jest 
przeznaczona dla osób chcących aktywnie zwiedzać 
świat, znajdujących przyjemność w pokonywaniu tru-
dów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych kul-
tur. Staramy się w miarę możliwości docierać również 
w miejsca położone poza obszarami masowej turysty-
ki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. 
Proponujemy przede wszystkim aktywne i relatywnie 
tanie zwiedzanie znajdujących się w naszym progra-
mie miejsc. Podczas wyjazdu zdarzają się przejazdy 
komunikacją publiczną i miejską, co pozwala nam 
lepiej poznać mieszkańców odwiedzanych miejsc i 
ich codzienne zwyczaje. Noclegi przewidziane są w 
skromnych hotelach z łazienką i klimatyzacją. Staramy 
się, by nasze hotele były przede wszystkim czyste i do-
brze zlokalizowane. Wyprawa nie należy do trudnych, 

czekają nas dwa dłuższe loty i kilka krótszych. Pro-
simy, by zabrać ze sobą nowe banknoty (wydane po 
2013 roku), które nie są zniszczone lub popisane. Wy-
prawie od początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego ba-
gażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w liście około 2 ty-
godnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowe-
go adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie 
poza wymienionym w programie organizuje dla chętnych 
na bieżąco pilot w barach lub restauracjach. Propono-
wane posiłki będą oczywiście najczęściej regionalne, 
gdyż kuchnia dalekowschodnia należy do najlepszych 
na świecie i szkoda byłoby jej nie spróbować. Istnieje też 
możliwość zakupu wyżywienia w sklepach spożywczych. 
W programie nie ujęto wieczornych wyjść i rozrywek oraz 
pozostałych aktywności i wycieczek fakultatywnych. Ich 
ceny uzależnione są od liczby chętnych, a orientacyjne 
kwoty podajemy w liście do uczestników).

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich 
rezerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie 
na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i osobowych 

lub ich niezgodność z paszportem zabieranym na 
wyprawę, może spowodować dodatkowe koszty 
związane z realizacją imprezy turystycznej lub w 
ostateczności uniemożliwić uczestnictwo w zarezer-
wowanej imprezie. Wymagane min. 2 wolne strony 
w paszporcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki. Przy wpłacie I raty należy 
przesłać do biura skan pierwszej strony paszportu 
(ze zdjęciem). Wizy nie są wymagane.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemicz-
ną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć 
z koniecznością posiadania aktualnego paszportu 
covidowego. Warto być zaszczepionym przeciw żół-
taczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym cho-
robom. W części odwiedzanych przez nas miejsc 
istnieje umiarkowane zagrożenie malarią (Filipiny). 
Nie ma jednoznacznych opinii lekarzy, czy i jakie 
środki powinno się ewentualnie przyjmować, a ich 
skuteczność nie jest gwarantowana. Decyzję w tym 
przypadku każdy musi rozstrzygnąć sam, w porozu-
mieniu ze swoim lekarzem. Niezależnie od tego naj-
lepszą ochroną jest profilaktyka przez zabezpiecza-
nie się przed ugryzieniami nocnych komarów, które 
przenoszą malarię, czyli przez stosowanie środka 
odstraszającego, długich rękawów itd. Należy 
szczególną uwagę przywiązywać do ochrony przed 
słońcem, używając kremów ochronnych, okularów 
przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

Pogoda i klimat
Zwiedzane regiony świata znajdują się, w przeważa-
jącej części w tropikach, w strefie wilgotnego klimatu 
równikowego. Cały rok jest ciepło, powyżej 25°C, je-
dynie zimą na Tajwanie, średnie temperatury mogą 
spadać do 15°C. Przez cały czas jesteśmy blisko 
morza, skąd lekka bryza łagodzi klimat w przyjemny 
sposób. Na całym obszarze deszcze padają dość 
często, a ze względu na rozległość zwiedzanego 
terenu ich nasilenie przypada w różnych okresach, 
a opady mogą być intensywne. Na Tajwanie więk-
szość opadów notowana jest w okresie od listopada 
do marca, a tajfuny mogą występować od lipca do 
września. Na Filipinach, w zależności od regionu 
najwięcej pada od czerwca do października.

Świadczenia
zakwaterowanie: 12 noclegów według programu, ho-
tele o standardzie ***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.

wyżywienie: śniadania w hotelach, kolacja powi-
talna i pożegnalna.
transport: przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, mikrobusy, komunikacja miejska, 
prom, łodzie rzeczne.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę – dewizową część ceny, uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na po-
krycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- posiłków nie ujętych w programie - orientacyjny 
koszt 10-25 USD/posiłek,
- zwyczajowych napiwków - ok. 60 USD,
- programu fakulatywnego.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 8, maksy-
malna: 18. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Taipei
Taroko

Alishan 

Mindoro 
Manila

Chiny

Tajwan 

Filipiny 

Hongkong 

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: kegt

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 31.10 – 14.11.2022 11099 zł 8879 zł 750 USD
01 20.03 – 06.03.2023 11099 zł 8879 zł 750 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 750 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z prze-
siadką do Singapuru.

2 dzień
Przylot do Singapuru i przejazd do hotelu poło-
żonego w centrum miasta. Singapur to jedno z 
najciekawszych miast świata, oaza dobrobytu, 
nowoczesności i międzykulturowej harmonii ludzi 

różnych ras i wyznań. Wieczorem spacer po re-
prezentacyjnej ulicy Orchard Road, którą wypełnia 
ogrom galerii handlowych i rozświetla tysiące świa-
teł. Nocleg w Singapurze.

3 dzień
Rano wyprawa do „miejskiej dżungli”. W mieście 
znajduje się prawdziwy tropikalny ogród botaniczny 
z 6 hektarami lasu równikowego. Obiekt w Singa-
purze jest jedynym tego typu na świecie, wpisanym 
na listę UNESCO. Będąc tam, bardzo łatwo zapo-
mnieć, że znajdujemy się w centrum wielkiej metro-
polii. Spacer przypomina raczej przemierzanie lasu 
deszczowego, któremu towarzyszy śpiew egzotycz-
nych ptaków. Po południu zwiedzanie miasta. Spa-
cer promenadą wokół zatoki Marina Bay. Przejście 
imponującym mostem the Helix i obok Science & 
Art Museum, przypominającym kwiat orchidei. Wi-
dok na Marina Bay Sands - jeden z najbardziej ory-
ginalnych budynków na świecie, z królującymi nad 
okolicą trzema wieżami „Infinity Pool”. Przywitanie 
z Merlionem, legendarnym stworem, pół lwem, pół 
rybą, symbole miasta, który istnieje w wyobraźni 
Singapurczyków od setek lat, a jego pomnik stoi 
na promenadzie. Następnie wizyta w Świątyni Zęba 
Buddy – największej i najbardziej reprezentacyjnej 
świątyni Singapuru. Spacer po China Town. Nocleg 
w Singapurze.

4 dzień
Wyprawa na wyspę Sentosa. Wyspa jest miejscem 
wypoczynku dla Singapurczyków, znajduje się w 
bliskiej odległości od miasta, a podróż tam zajmuje 

od 15 do 30 minut. Przejazd pociągiem Sentosa 
Express. Wizyta w Podwodnym Świecie – oceana-
rium umiejscowionym pod ziemią. Zamieszkuje je 
niemal 2,5 tys. gatunków wodnych zwierząt z ca-
łego świata. Po południu odwiedziny w niezwykle 
ciekawym Muzeum Oblicza Singapuru. Zapoznanie 
się z historią „Miasta Lwa” i jego kilkuwiecznym 
dziedzictwem (od XIVw. do 1945r.). Wieczorem 
udział w show „super drzewa” w miejskim ogrodzie 
z gigantycznymi sztucznymi drzewami, porośnię-
tymi tropikalną roślinnością. Dla wielu to najpięk-
niejsze miejsce Singapuru. Synchronizacja światła 
i dźwięku oddaje filozofię stołecznych architektów, 
jest to połączenie natury z najnowszą technologią. 
Nocleg w Singapurze.
5 dzień:
Przejazd autokarem do miejscowości Malakka w 
Malezji. Ten zbudowany przez Holendrów niewiel-
ki port ma w sobie wiele czaru, a jego historyczne 
centrum z kolonialną zabudowa, w oryginalnym 
czerwonym kolorze, wpisane jest na listę UNESCO. 
Spacer po starym mieście. Zobaczymy kościoły i 
holenderski ratusz. Wieczorny spacer po koloro-
wym China Town. Kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Malakka.

6 dzień
Rano wizyta w zbudowanym jeszcze przez Portu-
galczyków forcie Famosa. Wzmocniony przez Ho-
lendrów, stanowi jedną z najstarszych pozostałości 
zabudowy kolonialnej w południowo-wschodniej 
Azji. Przejazd autobusem z Malakki do Kuala Lum-
pur. Stolica Malezji to pełna rozmachu, imponująca 
metropolia, gdzie z nowoczesnością przeplata się 
tradycja. Zwiedzanie pieszo, a także doskonale 
funkcjonującą komunikacją miejską. Podziwianie 
z zewnątrz bliźniaczych wież Petronas Tower, do 
niedawna najwyższego budynku świata. Spacer po 
głównym placu Merdeka z budynkami administracji 
i dawną siedzibą sułtana oraz przy małym mecze-
cie, zbudowanym u zbiegu rzek, gdzie powstało 
miasto. Wizyta w barwnej dzielnicy chińskiej z licz-
nymi kramami i knajpkami. Nocleg w Kuala Lumpur.

7 dzień
Rano dla chętnych wjazd na poziom obserwa-
cyjny Petronas Tower (opłata własna). Przejazd 
do pobliskich Jaskiń Batu. Ogromna, złota statua 
hinduistycznego bożka Marugan króluje na tle wa-
piennych, pokrytych tropikalną roślinnością urwisk. 
Pokonując 272 schody zawitamy do kilku ukrytych 
w jaskiniach świątyń. Powrót do centrum. Nocleg w 
Kuala Lumpur.

8 dzień
Wylot na Krabi - malowniczy półwysep na południu 
Tajlandii. Przejazd do hotelu położonego w pobliżu 
plaży. Imponujące strome skały, biel piasku i lazur 
morza - to prosty, ale prawdziwy opis tego pięknego 
zakątka świata. Czas na odpoczynek i cieszenie się 
pobytem nad ciepłym morzem. Nocleg na Krabi.

9-11 dzień
Pobyt na Krabi. Wypad łodzią na jedną z pobli-
skich „rajskich” wysepek, gdzie strome skały scho-
dzą wprost do morza, a czas spędza się leniwie 
na złotym piasku. Możliwość innych wycieczek 
(dodatkowo płatnych), między innymi na wyspy 
Phi Phi, ze słynną wyspą „Jamesa Bonda”. Noc-
legi na Krabi.

12 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Bangkoku. Stoli-
ca Tajlandii to pełna życia, olbrzymia metropolia. 
Nowoczesność, o jakiej moglibyśmy śnić, miesza 
się tu z tradycją. Po przylocie przejazd do hotelu, 
położonym w centrum miasta. Po zakwaterowaniu 
i krótkim odpoczynku spacer po mieście i obserwa-
cja barwnego tłumu. Mamy czas by wypić zimne 
piwo, które wybornie smakuje w tutejszym upale. 
Każdy niewątpliwie spróbuje doskonałych i tanich 
ulicznych przysmaków, gdyż tajska kuchnia ma 
wielu zwolenników. Wieczorem urządzamy rajd tuk-
-tukami, czyli motorowymi rikszami, gwarantowane 
przeżycia porównywalne z „wesołym miastecz-
kiem”. Pożegnalna kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Bangkoku.

13 dzień
Od rana zwiedzanie Bangkoku: rano rejs „klonga-
mi”, czyli kanałami rzeki Chao Phraya, obserwacja 
życia mieszkańców i wielkiego miasta z perspek-
tywy rzeki. Następnie zwiedzanie najważniejszych 
budowli miasta, których nie można pominąć pod-
czas wizyty w Bangkoku. Odwiedzimy Wat Arun, 
czyli Pagodę Świtu, inkrustowaną mozaiką z porce-
lany. Kolejną wielką atrakcją jest Pałac Królewski i 
Świątynia Szmaragdowego Buddy. Kolory i bogac-
two tych miejsc wprost oszałamiają. Wieczorem dla 
chętnych wizyta na Pat Pongu - dzielnicy smacznej 
kuchni, rozrywek i rozpusty. Pat Pong zawdzięcza 
swoją sławę „wyrafinowanym” pokazom erotycz-
nym, które nie każdy ma ochotę obejrzeć. Wieczo-
rem (lub nad ranem następnego dnia - w zależności 
od rozkładu lotów) wylot do Warszawy.

14 dzień
Przylot do Warszawy.
 

é Singapur - bogata metropolia wielu kultur é Zabytkowa Malakka é Imponujące Kuala 
Lumpur é Plaże i  krajobrazy Krabi é Atrakcje Bangkoku é

Singapur - Malezja - Tajlandia 

Tercet egzotyczny
14 dni



   egzotyczne eskapady 33

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Malakka 
Kuala Lumpur

Singapur

Krabi 

Bangkok

Tajlandia

Malezja

Indonezja

o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemności w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży. Przewidziany 
jest też kilkudniowy odpoczynek na plażach Krabi. 
Odwiedzimy kraje o różnych, odmiennych religiach: 
buddyzmie i islamie, znacznie różniące się kulturo-
wo od Polski. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że aby 
zrozumieć ich świat, musimy się także dostosować i 
być tolerancyjnym dla innych zwyczajów i systemów 
wartości. Staramy się w miarę możliwości docierać w 
miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, 
ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. 
Podczas wyjazdu planujemy przejazdy komunikacją 
publiczną w miastach oraz autokarami kursowymi. 
Noclegi przewidziane są w hotelach o standardzie 
***, a w Singapurze **. Staramy się, by nasze hotele 
były przede wszystkim czyste i dobrze zlokalizowane. 
Temperatury w ciągu całego roku w zwiedzanych kra-
jach oscylują wokół 30°C. Wskazane jest zabranie 
dolarów amerykańskich wydanych po 2013 r. Stare 
banknoty nie są przyjmowane podobnie jak banknoty 
zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od początku do 
końca towarzyszy doświadczony polski pilot, który 
służy pomocą w każdej sytuacji.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki 

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, dokładnych 
godzin przelotu, niezbędnego bagażu, itd. zostaną 
przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście, około 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpi-
sywaniu umowy. Wyżywienie poza wymienionym w 
programie organizuje dla chętnych na bieżąco pilot. 
Proponujemy zwykle posiłki regionalne, gdyż war-
to próbować doskonałej dalekowschodniej kuchni. 
Osoby, które zatęsknią za kuchnią zachodnią, w 
większości miejsc znajdą też coś dla siebie.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji impre-
zy należy wpisać do elektronicznego formularza 
danych dodatkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie wysłany 
automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w 
rezerwacji.  
Brak wymaganych danych paszportowych i osobo-
wych lub ich niezgodność z paszportem zabiera-
nym na wyprawę, może spowodować dodatkowe 
koszty związane z realizacją imprezy turystycznej 
lub w ostateczności uniemożliwić uczestnictwo w 
zarezerwowanej imprezie. Wymagane min. 2 wol-
ne strony w paszporcie, ważnym min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Nie ma obowiązku 
wizowego.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtacz-
ce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony 
przed słońcem, używając kremów ochronnych, oku-
larów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

Świadczenia
zakwaterowanie: 11 noclegów w hotelach o stan-
dardzie ***, w Singapurze **, pokoje 2 osobowe z 
łazienkami i klimatyzacją.
wyżywienie: Śniadania w hotelach; 2 kolacje.
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, komunikacja publiczna, kursowe au-
tobusy, klimatyzowane mikrobusy.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 

obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę – dewizową część ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
5-15 USD/posiłek),
- ewentualnych indywidualnych opłat wylotowych i 
granicznych wg aktualnych cen (obecnie tych opłat 
nie ma),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 70 USD
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 19.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keed

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 21.10 – 03.11.2022 8124 zł 6499 zł 750 USD
02 25.11 – 08.12.2022 8124 zł 6499 zł 750 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1400 zł
Dopłata do pokoju 2 os. - bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 750 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z jed-
ną lub dwiema przesiadkami do Chiang Mai w 
Tajlandii. 

2 dzień
Przylot do Chiang Mai w północnej Tajlandii, witamy 
w Królestwie Miliona Słoni. W tym dniu po raz pierw-
szy zagłębimy się w egzotyczne realia kraju. Spacer 
po centrum położonego pośród wzgórz miasta. Znaj-
duje się tu m.in. Wat Chedi Luang, stara buddyjska 
świątynia. Po zapadnięciu zmroku wizyta na noc-
nym bazarze – to raj dla miłośników znakomitego, 
tajskiego jedzenia ulicznego i nikt z tego miejsca nie 
wyjdzie głodny. Nocleg w Chiang Mai.

3 dzień
Wycieczka za miasto. Odwiedzimy królewskie 
sanktuarium słoni, gdzie będziemy mogli uczest-
niczyć w karmieniu i troszczeniu się o te piękne 
zwierzęta, które są symbolem Tajlandii. Słonie nie 
podlegają tu tresurze i nie są uczone wożenia tu-
rystów i innych sztuczek, dlatego są szczęśliwe. 
Wyjazd na pobliską górę do pięknej świątyni Doi 
Suthep. Mieniący się w słońcu złoty dach Doi Su-
thep kontrastuje z czerwienią dachów i zielenią 
okolicznych wzgórz. Jest to święte miejsce dla 
Tajów. Kolacja powitalna w lokalnej restauracji. 
Powrót do hotelu w Chiang Mai.

4 dzień
Podróż przez północną Tajlandię do Chiang Rai i 
dalej w kierunku granicy z Birmą (Mjanmą). Wjazd 
do serca osławionego tzw. Złotego Trójkąta. Po 

drodze widać tropikalną zieleń, mijamy małe miej-
scowości i plantacje herbaty. Dojazd do małego 
miasteczka Chiang Saen, które jest położone w 
pobliżu zbiegu trzech granic nad samym Mekon-
giem. Miejscowość choć niewielka, jest bardzo 
stara i znajdują się tu zabytki świadczące o minio-
nej wielkości. Spacer nad Mekongiem, największą 
rzeką Południowo – Wschodniej Azji. Pobyt w 
Chiang Saen i tam nocleg.

5 dzień
Wycieczka w okolice uchodzące za najciekawsze 
w Północnej Tajlandii. Żyją tutaj liczne plemiona, 
które nie są spokrewnione z Tajami. Najpierw po-
jedziemy do wioski zamieszkanej przez ludzi Ka-
ren, to dawni uchodźcy z Birmy. Plemię rozsławiły 
kobiety, które od młodości nakładają sobie na szy-
ję obręcze. Z czasem ich szyje się wydłużają, dla-
tego można usłyszeć określenie „kobiety – żyrafy”. 
Dzisiaj chętnie pozują turystom do zdjęć i wciąż 
respektują ten specyficzny kanon piękna. Podczas 
wycieczki znajdziemy się też w wiosce plemienia 
Hmong lub innej mniejszości. Z pewnością też zaj-
rzymy do ciekawszych świątyń na naszej trasie. 
Powrót na nocleg do hotelu w Chiang Saen.

6 – 7 dzień
Przekroczenie granicy Laosu na Mekongu. Przed 
nami długi rejs wielką rzeką, niewielkim statkiem. 
Czas relaksu, fotografowania życia na rzece i jej 
brzegach. Mekong momentami ma bystry nurt, 
przedziera się przełomami przez góry i sterowa-
nie małym statkiem rzecznym wymaga nie lada 
umiejętności. Rejs jest też okazją do zobaczenia 
laotańskich wsi, poznania życia biednych, ale 

szczęśliwych mieszkańców, a nawet skosztowa-
nia miejscowego bimbru, którego produkcją zaj-
mują się tu od setek lat. Podczas rejsu codziennie 
lunch na pokładzie, a nocujemy w małej miejsco-
wości Pak Beng, zwyczajowym miejscu noclegu 
podczas tej kultowej już podróży. Drugiego dnia 
rejsu po południu przybicie do Luang Prabang, 
najpiękniejszego miasta w Laosie i tam nocleg. 

8 dzień
Zwiedzanie Luang Prabang. Miasto było kiedyś sto-
licą Laosu i promieniowało sławą na cały kraj. Dzi-
siaj ma spokojny, niemal wiejski charakter, jednak 
po dawnej świetności pozostały piękne świątynie. 
Miasto znajduje się na liście UNESCO. Oglądamy 
m.in. pałac królewski i świątynię Wat Xieng Thong, 
idealne przykłady stylu Luang Prabang. Wieczorem 
odwiedzamy nocny bazar, gdzie można kupić lokal-
ne, autentyczne pamiątki. Nocleg w hotelu.

9 dzień
Wczesnym rankiem wybierzemy się obejrzeć po-
chód mnichów, którzy każdego poranka wychodzą 
ze swych świątyń i idą prosić o ryż, który będzie 
ich posiłkiem tego dnia. Sznury mnichów z po-
szczególnych klasztorów maszerują osobno, a 
ich piękne, pomarańczowe szaty kontrastujące z 
ciemnym tłem tworzą niesamowicie widowiskowy 
i fotogeniczny obraz. To jedna z tych chwil i tych 
widoków, których się nie zapomina. Wyjazd w oko-
lice miasta i relaks nad wodospadami Kuang Si. 
Jeśli dzień jest upalny, można wykąpać się w kry-
stalicznej wodzie. Można też nieco się pomęczyć 
i wspiąć się ścieżką do górnych kaskad. Nocleg w 
Luang Prabang.

10 dzień
Czas wolny w Luand Prabang. Przejazd na lotnisko 
i wylot z przesiadką do Da Nang w środkowym Wiet-
namie. Przejazd do Hoi An, późno wieczorem dojazd 
na nocleg. W tym dniu możliwy jest także poranny 
wylot z Luang Prabang i wtedy czasem wolnym dys-
ponujemy w Hoi An. Nocleg w hotelu w Hoi An. 

11 dzień
Pobyt na starym mieście Hoi An przynosi wiele 
wrażeń, to bodaj najpiękniejsze miasto w Wiet-
namie. Przejażdżka rikszami po miejscowości. 
Zwiedzanie dzielnicy chińskiej i japońskiej, gdzie 
zobaczymy wielopokoleniowe domy, sale zgroma-
dzeń, jedyny na świecie kryty most japoński i ba-
zar. Wyruszamy do My Son, miasta Czamów. To 
jedno z ciekawszych miejsc w Azji, pozostałość po 
zaginionym królestwie, dzisiaj znajdujące się na 
liście UNESCO. Po krótkim odpoczynku obowiąz-

kowy spacer po Hoi An w godzinach wieczornych, 
które oświetlone światłem lampionów nabiera ba-
śniowego wyglądu. Nocleg w Hoi An. 

12 dzień
Wyjazd na pobliskie lotnisko w Danang, a po 
drodze przystanek w tzw. Górach Marmurowych. 
Lot do Hanoi, stolicy Wietnamu. Hanoi to ciekawe 
miejsce, o czym przekonamy się już pierwszego 
dnia. Miejscowi jako środek transportu wykorzy-
stują głównie motocykle - ich niezliczona ilość jako 
pierwsza rzuca się w oczy turystom odwiedza-
jących Hanoi. Najciekawsze jest stare centrum, 
plątanina uliczek pełnych sprzedawców, małych 
sklepików i jadłodajni. Nocleg w Hanoi.

13 dzień
Rano przejazd na pobliskie wybrzeże Morza Połu-
dniowochińskiego. Zaokrętowanie i rejs przez cud 
natury, Zatokę Halong, czyli Zatokę Lądującego 
Smoka. Miejsce to swoją sławę zawdzięcza wspa-
niałym, niemal nierzeczywistym krajobrazom. 
Zobaczymy setki ostańców krasowych zalanych 
przez morze, ich widok zapiera dech w piersiach, 
dlatego też UNESCO postanowiło wpisać zatokę 
Ha Long na swoją prestiżową listę. Skaliste wy-
sepki o pionowych skałach wyrastają wprost z mo-
rza. Podczas rejsu odwiedzamy jedną z pięknych 
jaskiń. Lunch oraz kolacja na pokładzie statku. 
Nocleg w wygodnej kabinie.

14 dzień
Podziwianie Zatoki Halong o poranku, w świetle bu-
dzącego się dnia. Rejs powrotny do portu. Przejazd 
do Hanoi i dalsze zwiedzanie miasta. W samym 
centrum znajduje się Hoan Kiem - „Jezioro Zwróco-
nego Miecza”, z wyspą połączoną z lądem czerwo-
nym „Mostem Wschodzącego Słońca” i legendarną 
Wieżą Żółwia. Jezioro oddziela Stare Miasto od 
dzielnicy pochodzącej z czasów francuskiej kolonii 
i jest miejscem, w którym spotykają się wszyscy 
turyści i mieszkańcy. Wieczorem ciekawy spektakl 
teatru lalek na wodzie. Nocleg w Hanoi.

15 dzień
Chłonąc atmosferę Hanoi, udamy się do Świątyni 
Literatury, gdzie powstał Uniwersytet Konfucjań-
ski, a obok możemy podziwiać sławną buddyjską 
„Pagodę na Jednej Kolumnie”. Zobaczymy też z 
zewnątrz mauzoleum Ho Chi Minha. Wujek Ho 
jest dla wielu Wietnamczyków świętością nie do 
podważenia. Pożegnalna kolacja. Transfer na lot-
nisko i wylot z Hanoi do Warszawy.

16 dzień
Przylot do Warszawy na lotnisko Chopina.

é Chiang Mai i  Kraina Mil iona Słoni é Chiang Rai é Plemiona Północnej Taj landi i  é  Rejs Mekongiem é Luang Prabang 
- Kraków Laosu é Piękne Hoi An é My Son - miasto Czamów é Rejs po Zatoce Halong é Hanoi - stol ica Wietnamu é

Tajlandia – Laos – Wietnam 

Rejs przez Indochiny
16 dni
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o wyPrawie
Wyprawę zaczynamy w północnej Tajlandii, gdzie 
znajdziemy wspaniałe krajobrazy, kolorowe świą-
tynie oraz odwiedzimy miejscowe plemiona, w tym 
takie jak „kobiety – żyrafy”. Tajlandia jest krajem 
bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów, a jej 
północna część ma zupełnie inny charakter od zdo-
minowanego przez przemysł turystyczny południe. 
Laos jest spokojnym, również buddyjskim krajem, 
o nieco zaściankowym charakterze, co dodaje mu 
wiele uroku. Z kolei Wietnam to kraj pełen kolorytu, 
ciekawych tradycji, ale też szybkiego rozwoju. Na 
naszej trasie znajdują się skarby architektury ta-
kie jak zabytki Luang Prabang, Hoi An czy Hanoi, 
wspaniałe świątynie, bujna przyroda, krajobrazy 
nad Mekongiem oraz słynny cud natury – Zatoka 
Halong. Zobaczymy biednych, ale uśmiechniętych 
ludzi z ich tradycjami i kulturową odmiennością. 
Wszędzie spotkamy się z fantastyczną, azjatyc-
ką kuchnią, a osoby które nie lubią takiej kuchni, 
prawdopodobnie szybko zmienią zdanie. Wyprawa 
jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie 
zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w poko-
nywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu od-
miennych kultur. Odwiedzanie kraje znacznie róż-
nią się kulturowo od Polski, a mieszkańcy wyznają 
różne, odmienne religie. Bardzo prosimy wziąć 
pod uwagę fakt, że aby zrozumieć ich świat, mu-
simy się także dostosować i być tolerancyjnym dla 

innych zwyczajów i systemów wartości. Proponu-
jemy przede wszystkim aktywne i relatywnie tanie 
zwiedzanie znajdujących się w naszym programie 
miejsc. Staramy się w miarę możliwości docierać 
również w miejsca położone poza obszarami maso-
wej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i 
popularnych. Prosimy zabrać ze sobą nowe bank-
noty wydane po 2013 roku, które nie są zniszczone 
lub popisane. Wyprawie od początku do końca to-
warzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbęd-
nego bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. 
zostaną przesłane do uczestników pocztą elektro-
niczną w liście, około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-
-mail przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie poza 
wymienionym w programie dla chętnych pomaga 
organizować na bieżąco pilot. Posiłki planujemy w 
regionalnych barach i restauracjach, a w niektórych 
przypadkach smaczne i tanie „jedzenie uliczne”. 
Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokry-
cie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).

informacje wizowo-PaszPortowe
Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym 
(Laos i Wietnam). Paszport musi być ważny min. 6 mie-
sięcy od daty powrotu i posiadać przynajmniej 3 wolne 
strony. W innym przypadku przekroczenie granicy oraz 
wyrobienie wizy nie będzie możliwe. Biuro pośredniczy 
w uzyskaniu promes wizowych, jeżeli jest to konieczne. 
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy na-
leży wpisać do elektronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezer-
wacji stałych - będzie wysłany automatycznie na adres 
e-mail klienta wpisany w rezerwacji.  Brak wymaganych 
danych paszportowych i osobowych lub ich niezgod-
ność z paszportem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związane z realizacją 
imprezy turystycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecz-
nością posiadania aktualnego paszportu covidowego 
lub testu. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. W 
zwiedzanych krajach istnieje zagrożenie malarią. Nie 
ma jednoznacznych opinii lekarzy czy i jakie środki po-
winno się ewentualnie przyjmować, a ich skuteczność 
nie jest gwarantowana. Decyzję w tym przypadku każ-
dy musi rozstrzygnąć sam, w porozumieniu ze swoim 
lekarzem. Niezależnie od tego najlepszą ochroną jest 
profilaktyka przez zabezpieczanie się przed ugryzie-
niami nocnych komarów, które przenoszą malarię, czyli 
przez stosowanie środka odstraszającego, długich rę-
kawów itd. Należy szczególną uwagę przywiązywać do 
ochrony przed słońcem, używając kremów ochronnych, 
okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

Świadczenia
zakwaterowanie: 13 noclegów według progra-
mu, hotele o standardzie***, pokoje 2 osobowe 
z łazienkami i klimatyzacją, kabina z łazienką na 
statku podczas rejsu po zatoce Halong, 1 nocleg 
w prostym, lokalnym hoteliku podczas rejsu Me-
kongiem (możliw e wspólne łazienki).
wyżywienie: Śniadania w hotelach lub w lokalnych 
barach; 3 kolacje i 3 lunch zgodnie z programem.
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, wynajęte mikrobusy, rejsy - Mekon-
giem - małym statkiem rzecznym i większym stat-
kiem z kabinami po Zatoce Halong.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę – dewizową część ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki)
cena wraz z częścią walutową nie obejmuje:
- wiz i pośrednictwa wizowego 70 USD – płatne na 
miejscu wraz z pakietem walutowym,
- zwyczajowych napiwków ok. 70 USD,
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
7-16 USD/posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników).
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 18. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Luang Prabang 

Hoi An

Chiang Rai
Hanoi

Chiang Mai 

Wietnam

Malezja

Tajlandia

Indonezja

Bali

Laos

Organizator: Almatur - Katowice

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keel

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 04.11 – 19.11.2022 9249 zł 7399 zł 550 USD
02 13.01 – 28.01.2023 9249 zł 7399 zł 550 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 550 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z 
przesiadką do Bangkoku.

2 dzień
Przylot do Bangkoku. Stolica Tajlandii to pełna 
życia, olbrzymia metropolia. Nowoczesność, o 
jakiej moglibyśmy śnić, miesza się tu z tradycją. 
Przejazd do hotelu, który jest położony w centrum 
miasta. Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku 
- spacer po mieście i obserwacja barwnego tłumu. 
Mamy czas, by wypić zimne piwo, które wybornie 
smakuje w tutejszym upale. Każdy niewątpliwie 
spróbuje doskonałych i tanich ulicznych przysma-
ków, gdyż tajska kuchnia ma wielu zwolenników, 
także wśród Polaków. Wieczorem urządzamy rajd 
tuk - tukami, czyli motorowymi rikszami, gwaran-
towane przeżycia porównywalne z „wesołym mia-
steczkiem”. Nocleg w Bangkoku.

3 dzień
Od wczesnego rana zwiedzanie Bangkoku: rano 
rejs „klongami”, czyli kanałami rzeki Chao Phraya, 
obserwacja życia mieszkańców i wielkiego miasta 
z perspektywy rzeki. Następnie zwiedzanie naj-
ważniejszych budowli miasta, których nie można 
pominąć podczas wizyty w Bangkoku. Odwiedzi-
my Wat Arun - czyli Pagodę Świtu inkrustowaną 
mozaiką z porcelany. Kolejną wielką atrakcją jest 
Pałac Królewski i Świątynia Szmaragdowego Bud-

dy. Kolory i bogactwo tych miejsc wprost oszała-
miają. Wieczorem wizyta na Pat Pongu – dzielnicy 
smacznej kuchni, rozrywek i rozpusty. Pat Pong 
zawdzięcza swoją sławę „wyrafinowanym” po-
kazom erotycznym, które z pewnością nie każdy 
będzie miał ochotę obejrzeć. Powitalna kolacja w 
lokalnej restauracji. Nocleg w Bangkoku.

4 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Ho Chi Minh (Saj-
gonu) w Wietnamie. Miasto jest fascynującym 
połączeniem tradycji francuskich Indochin i kultury 
wietnamskiej. Zwiedzanie centrum: katedra, pro-
jektowany przez Eiffle’a budynek poczty, ocienione 
drzewami bulwary. Jeśli czas pozwoli, zajrzymy do 
jednej ze świątyń buddyjskich, np. do Thien Hau. 
Czas na wieczorne atrakcje oferowane przez to 
duże miasto. Nocleg w Sajgonie.

5 dzień
Wycieczka do okręgu Cu Chi. Zwiedzanie rozle-
głych tuneli i podziemnych pomieszczeń używanych 
przez Vietcong podczas wojny z Amerykanami. Jest 
to okazja do spotkania z burzliwą historią kraju. 
Będzie można dosłownie wejść pod ziemię, tylko 
wtedy można sobie wyobrazić, co czuli żołnierze 
spędzając w ciasnych tunelach większość czasu. 
Zwykle dostępna jest tu atrakcja bardzo popularna 
wśród panów – strzelanie z ostrej amunicji (dodat-
kowo płatne). Wycieczka jest też okazją do odwie-
dzin prowincji i postoju w typowej wsi wietnamskiej. 
Powrót do Ho Chi Minh (Sajgonu) i nocleg.

6 dzień
Wyjazd w rejon Delty Mekongu - pływające targi, 
wioski, malownicze pola ryżowe składają się na 
niezwykle egzotyczny krajobraz. Rozległa delta 
zaczyna się zaledwie kilka godzin jazdy od Saj-
gonu. Znajdziemy się w wodnym świecie pełnym 
łodzi, pływających targów i grobli poprowadzonych 
między odnogami rzeki. Można tu do woli fotogra-
fować Wietnamczyków w nieodłącznych stożkowa-
tych kapeluszach. Na tych terenach podstawowym 
środkiem lokomocji są łodzie i rowery. Chętni mogą 
wziąć udział w godzinnej wycieczce rowerowej 
(dodatkowo płatnej - ok. 5 USD) po okolicy. Nocleg 
i kolacja „u wieśniaka”, gdzie jesteśmy zakwatero-
wani w pokojach gościnnych (możliwość innej kon-
figuracji, niż pokój 2-osobowy). To jedyna w życiu 
okazja, by poznać bliżej tych ludzi, zajrzeć w tajniki 
miejscowej kuchni i ciekawie spędzić czas.

7 dzień
Przejazd do portu, gdzie już czeka na grupę niewiel-
ka łódź motorowa, z daszkiem, który chroni przed 

słońcem. Długi, prawie całodzienny rejs po Mekon-
gu, do stolicy Kambodży, Phnom Penh. Wspaniała 
okazja do zaobserwowania życia na brzegach tej 
wielkiej rzeki. Po kontroli paszportowej i celnej prze-
kroczenie granicy kambodżańskiej. Późnym popo-
łudniem, dopłynięcie do Phnom Penh. Wieczorem 
czas na spacer po pięknych nadrzecznych bulwa-
rach miasta. Nocleg w Phnom Penh.

8 dzień
Słoneczny poranek wita nas w Kambodży. Pierw-
sze kroki kierujemy do Pałacu Królewskiego. Mają-
ca długą tradycję państwowości Kambodża wypra-
cowała własny styl w architekturze, a mieszkańcy 
utożsamiają się z tradycją królestwa. Proponujemy 
też krótką wizytę w bardzo ponurym, ale ważnym 
i symbolicznym dla historii kraju muzeum. Jest to 
obóz S-21 utworzony na terenie szkoły. W mrocz-
nych czasach komunistycznego reżimu Czerwo-
nych Khmerów był to jeden z obozów śmierci. Po 
pobycie w stolicy kilkugodzinny przejazd do miasta 
Siem Reap, najchętniej odwiedzanego przez tury-
stów miejsca w Kambodży. Nocleg w Siem Reap.

9 dzień
Od rana zwiedzanie niesamowitego kompleksu 
świątyń Angkoru, które do dzisiaj, setki lat po ich 
zbudowaniu zadziwiają rozmachem, precyzją 
konstrukcji i pięknem. Pobyt w tym tłumnie odwie-
dzanym miejscu to atrakcja nie tylko dla archeolo-
gów. Część tego gigantycznego, wpisanego na 
listę UNESCO kompleksu została oczyszczona z 
dżungli, na niektórych budowlach pozostawiono ol-
brzymie drzewa rosnące wprost na ruinach. Zwie-
dzanie największej świątyni świata Angkor Wat, 
fascynującej Ta Phrom i co najmniej dwóch innych 
budowli. Każdy będzie miał poczucie nasycenia się 
tymi wspaniałymi zabytkami. Wieczorem pobyt w 
Siem Reap, gdzie jest wiele dobrych restauracji, 
atrakcyjnych barów i sklepów z pamiątkami. Noc-
leg w Siem Reap.

10 dzień
Rano przejazd na lotnisko i wylot do stolicy Malezji, 
Kuala Lumpur. Przejazd do hotelu położonego w 
centrum miasta. Kuala Lumpur to pełna rozma-
chu, imponująca metropolia, gdzie jednak można 
dostrzec tradycję. Zwiedzanie miasta pieszo i 
doskonale funkcjonującą komunikacją miejską. 
Podziwianie z zewnątrz bliźniaczych wież Petro-
nas Tower, do niedawna najwyższego budynku 
świata. Znajdziemy się też na głównym placu Mer-
deka z budynkami administracji i dawną siedzibą 
sułtana oraz przy małym meczecie zbudowanym 

u zbiegu rzek, gdzie powstało miasto. Wizyta w 
barwnej dzielnicy chińskiej z licznymi kramami i 
tanimi knajpkami. Wieczorem dla chętnych wjazd 
na wieżę obserwacyjną (dojazd i wstęp na wieżę 
- opłata własna ok. 20 USD). Nocleg w hotelu w 
Kuala Lumpur.

11 dzień
Wyjazd na lotnisko i wylot na należącą do Indone-
zji malowniczą wyspę Bali. Nie trzeba zachwalać 
tej prawdziwej perły Azji, wyspy pełnej świątyń, 
uroczych krajobrazów i plaż, którą zamieszkują 
miłujący pokój wyznawcy hinduizmu. Utrzymują 
oni ciekawe tradycje, z mnóstwem barwnych świąt 
i wydarzeń, które często można zaobserwować. 
Przejazd do jednej z nadmorskich miejscowości 
położonej na południu wyspy i nocleg w hotelu lub 
w bungalowach.

12-15 dzień
Czas przeznaczony na odpoczynek, sporty wodne, 
wycieczki, nurkowanie, cieszenie się ciepłym mo-
rzem, zwiedzanie i rozrywki. Można też pokusić się 
o zwiedzanie na własną rękę, odważniejsi turyści 
wypożyczają skutery, które są najtańszą formą po-
ruszania się po rajskiej wyspie. Podczas pobytu w 
cenie jedna wycieczka po Bali - odwiedzimy poło-
żoną nad morzem świątynię Tanah Lot. Możliwość 
zorganizowania dodatkowych wycieczek (ceny 
wycieczek zależą od ich charakteru i liczby chęt-
nych, o szczegółach poinformuje pilot wycieczki). 
Pożegnalna kolacja. Noclegi na Bali.

16 dzień
Ostatnie chwile na rajskiej wyspie. Niestety musi-
my pożegnać się z rajem i pojechać na lotnisko, 
skąd udamy się do Singapuru, jednego z najcie-
kawszych miast świata. Singapur to oaza dobro-
bytu, nowoczesności i międzykulturowej harmonii 
ludzi różnych ras i wyznań. Wieczorem spacer po 
pełnej domów towarowych reprezentacyjnej ulicy 
Orchard Road, którą rozświetla tysiące świateł. 
Nocleg w Singapurze.

17 dzień
Zwiedzanie Singapuru, po którym będziemy poru-
szać się pieszo i metrem. Z mostu przerzuconego 
nad rzeką Singapur robimy pocztówkowe zdjęcie 
dzielnicy drapaczy chmur. Przechodzimy pod Me-
rilion, symbol miasta. Odwiedzamy też tętniącą 
życiem China Town, gdzie wstępujemy do jednej 
lub dwóch świątyń. Ewentualnie czas wolny na za-
kupy. Wieczorem wylot z przesiadkami do Polski.

18 dzień
Przylot do Warszawy.

Tajlandia - Wietnam - Kambodża - Malezja - Singapur - Indonezja 

Sześć krajów Azji
é Atrakcje Bangkoku é Sajgon i  Delta Mekongu é Stol ica Kambodży Phnom Penh é Świątynia Angkor 

Wat é Imponujące Kuala Lumpur é Wypoczynek na Bali  é Metropolia wielu kultur - Singapur é

18 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących aktyw-
nie zwiedzać świat, znajdujących przyjemności w po-
konywaniu trudów dalekich podróży. Odwiedzimy kraje 
o różnych, odmiennych religiach: buddyzmie, islamie i 
hinduizmie, znacznie różniące się kulturowo od Polski. 
Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że aby zrozumieć ich 
świat, musimy się także dostosować i być tolerancyjnym 
dla innych zwyczajów i systemów wartości. Staramy się 
w miarę możliwości docierać w miejsca położone poza 
obszarami masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc 
atrakcyjnych i popularnych. Podczas wyjazdu zdarzają 
się przejazdy komunikacją publiczną i miejską. Prze-
widziany jest też wielogodzinny rejs łodzią motorową 
z Wietnamu do Kambodży. Noclegi przewidziane są w 
hotelach i pensjonatach o standardzie ***. Staramy się, 
by nasze hotele były przede wszystkim czyste i dobrze 
zlokalizowane. W Delcie Mekongu czeka nas nocleg w 
pokojach gościnnych u tubylców, który pozwoli nam za-
kosztować uroków miejscowego, wiejskiego życia. Wy-
prawa nie należy do trudnych, jednak musimy mieć świa-
domość, że zaplanowanych jest dużo przelotów, czekają 
nas zatem liczne oczekiwania na lotniskach, na które 
musimy zjawiać się odpowiednio wcześnie, by uniknąć 
ewentualnych problemów. Terminy kwietniowo-majowe 
nie są wskazane dla osób źle znoszących upały. W okre-
sie listopad – luty panują zwykle wysokie, ale nie nazbyt 
upalne temperatury. W Singapurze, Kuala Lumpur i na 
Bali temperatura w ciągu całego roku oscyluje wokół 30 

st. C. Wskazane jest zabranie dolarów amerykańskich 
wydanych po 2013 r. Stare banknoty nie są przyjmowa-
ne podobnie jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wy-
prawie od początku do końca towarzyszy doświadczony 
polski pilot, który służy pomocą w każdej sytuacji.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Wyżywienie poza wymienionym w programie orga-
nizuje dla chętnych na bieżąco pilot. Proponujemy 
zwykle posiłki regionalne, gdyż warto próbować 
doskonałej dalekowschodniej kuchni. Osoby, które 
zatęsknią za kuchnią zachodnią, w większości miejsc 
znajdą też coś dla siebie. Informacje dotyczące reali-
zacji imprezy, dokładnych godzin przelotu, niezbęd-
nego bagażu, itd. zostaną przesłane do uczestników 
pocztą elektroniczną w liście około 2 tygodnie przed 
wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu 
e-mail przy podpisywaniu umowy.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich 
rezerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie 
na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji.  Brak 
wymaganych danych paszportowych i osobowych lub 
ich niezgodność z paszportem zabieranym na wypra-
wę, może spowodować dodatkowe koszty związane 
z realizacją imprezy turystycznej lub w ostateczności 
uniemożliwić uczestnictwo w zarezerwowanej impre-
zie. Wymagane min. 5 wolnych stron w paszporcie, 
ważnym min. 9 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki. Wizy otrzymujemy na granicach.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. W 
części odwiedzanych przez nas miejsc istnieje umiar-
kowane zagrożenie malarią. Nie ma jednoznacznych 
opinii lekarzy, czy i jakie środki powinno się ewen-
tualnie przyjmować, a ich skuteczność nie jest gwa-
rantowana. Decyzję w tym przypadku każdy musi 
rozstrzygnąć sam w porozumieniu ze swoim lekarzem. 

Niezależnie od tego najlepszą ochroną jest profilakty-
ka przez zabezpieczanie się przed ugryzieniami noc-
nych komarów, które przenoszą malarię, czyli przez 
stosowanie środka odstraszającego, długich rękawów 
itd. Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochro-
ny przed słońcem, używając kremów ochronnych, oku-
larów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

klimat i Pogoda
Tajlandia Wietnam i Kambodża leżą w strefie klimatu 
zwrotnikowego monsunowego, a pozostałe zwiedza-
ne kraje w strefie klimatu równikowego. Cały pobyt 
spędzimy więc w ciepłym klimacie. Na większości 
zwiedzanego obszaru można w uproszczeniu wy-
różnić trzy pory roku. Pora gorąca (marzec - maj) – 
niemal bez deszczu, gorąco – średnia temperatura 
ok. 30°C. Pora deszczowa (czerwiec - październik) 
– deszcz może padać prawie codziennie przez kilka 
godzin, ciepło – średnia temperatura - ok. 27°C. Pora 
chłodna (listopad-luty) – niewielkie opady deszczu, 
nieco chłodniej - ok. 25°C. Singapur leży w strefie 
wilgotnego klimatu równikowego, charakteryzujące-
go się wysokimi temperaturami i wilgotnością powie-
trza. W ciągu całego roku odnotowuje się także licz-
ne opady. Średnia temperatura waha się w granicach 
26-28 °C. Na Bali panuje równikowy i wilgotny klimat, 
dość często pojawiają się przelotne opady.

Program fakUlatywny
- wieża obserwacyjna w Kuala Lumpur - ok. 20 USD/os.
- wycieczka rowerowa w Delcie Mekongu - ok. 5 USD/os.
- dodatkowe wycieczki na Bali - ok. 50 USD.

Świadczenia
zakwaterowanie: 15 noclegów w hotelach lub 
bungalowach o standardzie *** (w tym 5 noclegów 
na Bali), hotele lub bungalowy o standardzie ***, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami. W Delcie Mekon-
gu 1 noc w pokojach gościnnych (możliwość innej 
konfiguracji, niż pok. 2-os, wspólne łazienki).
wyżywienie: śniadania w hotelach lub w barach; 
kolacja powitalna i pożegnalna, obiad i kolacja w 
Delcie Mekongu.
transport: przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, klimatyzowane mikrobusy, łódź mo-
torowa, komunikacja publiczna w Singapurze.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę - dewizową część ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
cena złotówkowa wraz z iii ratą nie obejmuje:
- wiz płatnych na granicach wg aktualnych cen (ok. 
70 USD),
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
5-15 USD/posiłek),
- ewentualnych indywidualnych opłat wylotowych i gra-
nicznych wg aktualnych cen (obecnie tych opłat nie ma)
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 90 USD
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 19. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Organizator: Almatur - Katowice

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: kees

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 02.11 – 19.11.2022 11099 zł 8879 zł 970 USD
02 15.02 – 04.03.2023 11099 zł 8879 zł 970 USD
03 08.03 – 25.03.2023 11099 zł 8879 zł 970 USD
04 08.11 – 25.11.2023 11099 zł 8879 zł 970 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 970 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed 
odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z przesiadką do 
Australii.

2 dzień
Kontynuowanie lotu, przesiadka w jednym z portów 
azjatyckich.

3 dzień
Przylot do Melbourne. Na początku musimy przyzwy-
czaić się do odwróconej pory dnia i nocy, zatem z 
miejsca ruszamy na zwiedzanie. Melbourne to wy-
jątkowo piękne miasto, położone nad rzeką Yarra w 
pobliżu wybrzeża oceanicznego. Oglądamy budynki 
z czasów kolonialnych, raczymy się znakomitym 
piwem i zważywszy na zmęczenie długim lotem 
spokojnie spacerujemy po centrum. Uwagę zwraca 
dzielnica Docklands, budynek parlamentu stanowe-
go, wielki Federation Sqaure i wiele innych atrakcji. 
Po południu spotkamy się z typowymi australijskimi 
zwierzętami w podmiejskim parku. Koala i kangury 
to tylko niektóre z nich, które zobaczymy. Znajdują 
się tu też psy dingo, a nawet sam diabeł tasmański. 
Nocleg w hotelu w centrum Melbourne.

4 dzień
W tym dniu pojedziemy wzdłuż wybrzeża drogą ucho-
dzącą za najpiękniejszą w Australii - Great Ocean 
Road. To czas, by podziwiać widoki, obserwować przy-
rodę i pospacerować po szerokich plażach. Dojeżdża-
my aż do położonego na wybrzeżu Great Otway Natio-
nal Park. Wieczorem powrót do Melbourne na nocleg.

5 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do dalekiego Ayers Rock 
(aborygeńska nazwa to Uluru) położonego już w Pół-
nocnym Terytorium. Każdy ujrzy na własne oczy czer-
wony środek Australii - najsłynniejsze miejsce kraju. Ob-
serwacja Ayers Rock o zachodzie słońca to prawdziwa 
uczta dla oczu i ducha. Nocleg w ośrodku turystycznym.

6 dzień
Wcześnie rano kolejna wycieczka pod Ayers Rock. 
Tym razem zobaczymy to niezwykłe miejsce w sce-
nerii wschodzącego słońca. Wyjazd do pięknych skał 
i zarazem świętego miejsca - Kata Tjuta (Olgas). 
Łatwy spacer doliną między skałami daje wspaniałe 
możliwości fotografii tego nieziemskiego krajobrazu. 
Przejazd na lotnisko i lot do Sydney, jak wielu twierdzi 
- najpiękniejszego z dużych miast świata. Wieczorem 
spacer w okolicy Opery. Nocleg w hotelu Sydney.

7 dzień
Zwiedzanie centrum Sydney: Circular Quai z gma-
chem słynnej Opery oraz Harbour Bridge. Chwila 
wytchnienia w pięknym ogrodzie botanicznym. Kato-
licka katedra i dzielnica Darling Harbour. Rejs pro-
mem do Manly, miejscowości leżącej nad otwartym 
oceanem - ostatnia okazja do fotografowania opery i 
mostu Harobour Bridge z pokładu promu. Wieczorem 
wjazd na imponującą wieżę widokową (wstęp płatny 
dodatkowo wg aktualnych cen), z której rozciąga się 
piękna panorama. Nocleg w hotelu w Sydney.

8 dzień
Wycieczka w pobliskie góry Blue Mountains – Góry Błę-
kitne, do miejscowości Katoomba. Góry zawdzięczają 

swoją nazwę porastającym ich stoki eukaliptusom. Za-
warte w liściach tych drzew olejki eteryczne ulatniając 
się powodują, że góry wyglądają z daleka jakby były 
przykryte niebieskawą mgłą. Najbardziej znaną i naj-
częściej fotografowaną atrakcją turystyczną okolicy 
jest formacja skalna o nazwie Three Sisters. Przejazd 
kolejką szynową i linową (bilet płatny dodatkowo wg ak-
tualnych cen). Spacer po Katoombie, która była kiedyś 
ważnym miasteczkiem górniczym. Dziś można odwie-
dzić tu liczne sklepy z pamiątkami i bary. Pod wieczór 
powrót do Sydney. Nocleg w hotelu w Sydney.

9 dzień
Przejazd na lotnisko i kolejny lot. Lądujemy na samej 
północy Australii w Cairns w stanie Queensland – bra-
mie do Wielkiej Rafy Koralowej, na tropikalnym wy-
brzeżu Australii. Przejazd do hotelu. Nocleg w Cairns.

10 dzień
Dla chętnych fakultatywna, całodzienna wycieczka 
jachtem na Wielką Rafę Koralową (cena wycieczki 
zależy od jej rodzaju - szczegóły w liście do uczest-
ników). Podczas wycieczki lunch, podziwianie rafy 
i pływanie z rurką i maską, możliwość nurkowania 
z butlą z instruktorem. Na niektórych wycieczkach 
możliwe jest też oglądanie rafy przez szyby ze spe-
cjalnie przystosowanych łodzi. Spacer po nadmor-
skiej części miasteczka. Nocleg w hotelu w Cairns.

11 dzień
Fakultatywna wycieczka do wodospadów Barron i pobli-
skiej górskiej miejscowości Kuranda, niegdyś górniczej, a 
dziś bardzo turystycznej (cena wycieczki zależy od liczby 
chętnych - szczegóły w liście do uczestników). Osoby, któ-
re nie wezmą udziału w wycieczce, mogą spędzić czas w 
pełnym sklepów i barów w Cairns lub wyjechać autobusem 
na jedną z pobliskich plaż. Nocleg w hotelu w Cairns.

12 dzień
Wylot do Auckland, największego miasta Nowej Ze-
landii. Przejazd do hotelu i nocleg.

13 dzień
Zwiedzanie Auckland: leżący niemal w centrum port 
jachtowy - wszyscy Nowozelandczycy są żeglarzami, 
a żeglarstwo to prawdziwa narodowa pasja. Przepra-
wa przez zatokę do północnej dzielnicy Davonport, 
gdzie zachowały się stylowe, XIX-wieczne domy. Po 
powrocie do centrum, spacer główną ulicą - Queen 
Street. Wyjazd na wieżę obserwacyjną i radiową - Sky 
Tower, o wysokości 328 metrów (wstęp płatny dodat-
kowo wg aktualnych cen). Wieża została otwarta w 
1997 r. i jest najwyższą budowlą Półkuli Południowej. 
Nocleg w Auckland.

14 dzień
Wycieczka na piękne wybrzeże okolic miejscowości 

Piha. Spacer przez składający się z endemicznych 
drzew i paproci las. Jeśli ktoś nie boi się marszu 
lekko pod górę, z pewnością dojdzie ścieżką aż do 
wodospadu. Czeka nas też spacer szeroką plażą z 
widokiem na górującą nad nią Lwią Skałę. Odważ-
niejsi mogą zdecydować się na kąpiel w stosunkowo 
chłodnym oceanie. Po południu jedziemy do Muriwa-
ri, kolejnego miejsca na wybrzeżu. Widzimy wielką 
kolonię głuptaków, które gniazdują na stromych ska-
łach. Głuptaki można obserwować ze specjalnych 
platform widokowych. Powrót do Auckland i nocleg.

15 dzień
Wyjazd do jaskiń Waitomo. Te malownicze jaskinie są 
odwiedzane przez licznych turystów przede wszystkim 
z powodu zamieszkujących je świecących larw, które 
wiszą na sklepieniu niczym gwiazdy. Jeśli pozwala na 
to stan wody część jaskini zwiedza się płynąc pod-
ziemną rzeką. Kontynuowanie podróży do Rotorua. 
Miasteczko słynne jest z okolicznych gejzerów, wulka-
nów błotnych i innych zjawisk geotermalnych. Rosną 
też tu piękne lasy drzewiastych paproci, otaczających 
liczne jeziora. Wizyta w centrum Rotorua, które od wie-
ków było zamieszkiwane przez Maorysów. Zobaczymy 
autentyczny dom zebrań Maorysów i kościółek z ele-
mentami maoryskiego zdobnictwa. Nocleg w Rotorua.

16 dzień
Zwiedzanie okolicy: obszar geotermalny Te Puia ze 
słynnym gejzerem Pohutu, zobaczymy ptaszka kiwi, za-
mieszkującego wyłącznie Nową Zelandię. Kiwi utrzymy-
wane jest w niewoli w zaciemnionych pomieszczeniach, 
na wolności zachowało się ich już niewiele. Wybierzemy 
się też za miasto, aby podziwiać lasy drzewiastych pa-
proci i szmaragdową toń jeziora. Przewidujemy wizytę 
w kolejnym rezerwacie, w którym oglądamy niezwykle 
ciekawe, geotermalne zjawiska. W okolicy Rotorua wi-
dać, że żyjemy na planecie, która pod cienką skorupą 
jest bardzo gorąca. Nocleg w Rotorua.

17 dzień
Rano fakultatywnie pławienie się w geotermalnych ba-
senach lub dla odważnych możliwość emocjonującego 
raftingu na malowniczej rzece Kaituna. Rafting nie nale-
ży do trudnych, odbywa się pod okiem instruktorów i jest 
okazją do bliskiego spotkania z przyrodą. Orientacyjne 
ceny tych atrakcji będą podane w liście przedwyjazdo-
wym. Po południu wyruszamy do Auckland. Wieczorem 
ostatni spacer wzdłuż nabrzeży. Nocleg w Auckland.

18 dzień
Kończymy pobyt w Nowej Zelandii i wylatujemy do 
Europy.

19 dzień
Przylot do Warszawy.

é  Melbourne i  Great Ocean Road é Góra Aborygenów - Ayers Rock (Uluru) é Słynna opera w Sydney  é  Wielka Rafa 
Koralowa  é Auckland - nowoczesne miasto é Malownicze jaskinie Waitomo é Zjawiska geotermalne w Rotorua é

Nowa Zelandia - Australia 

Po drugiej stronie Ziemi
19 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur. Staramy się w miarę możliwości 
docierać również w miejsca położone poza obszarami 
masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyj-
nych i popularnych. Na wyjazd zapraszamy osoby 
nastawione pozytywnie do świata i do innych uczest-
ników wycieczki, koniecznością jest sympatyczne 
i wyrozumiałe traktowanie otoczenia i innych ludzi. 
Proponujemy przede wszystkim aktywne i relatywnie 
tanie zwiedzanie znajdujących się w naszym progra-
mie miejsc. Nie należy spodziewać się luksusowych 
warunków zakwaterowania, jeśli takie noclegi się zda-
rzają, to należy je traktować jako wyjątek od reguły. 
Część noclegów może odbywać się w skromnych wa-
runkach, a decydując się na udział w wyprawie należy 
mieć to na uwadze. Wyprawa przewiduje pokonywa-
nie wielkich odległości samolotem. Osoby, które nie 
lubią spędzać czasu w samolocie, nie powinny brać 
udziału akurat w tej wyprawie. Zwiedzane kraje należą 
do bardzo dobrze zorganizowanych i zwykle wszystko 
na miejscu przebiega bardzo sprawnie. Podczas wy-
jazdu zdarzają się przejazdy komunikacją publiczną i 
miejską (Sydney i Auckland). Prosimy mieć na wzglę-

dzie fakt, iż czasem konieczne jest przenoszenie ba-
gażu na krótkie dystanse - pomoc bagażowych zwykle 
nie jest możliwa. Prosimy zatem o zabranie jedynie 
takiego bagażu, który swoją wagą lub rozmiarami nie 
uniemożliwia poruszania się. Wyprawie od początku 
do końca towarzyszy polski pilot, który służy Państwu 
pomocą w każdej sytuacji.
 
Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędne-
go bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną 
przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpi-
sywaniu umowy. Wyżywienie dla chętnych pomaga 
organizować na bieżąco pilot. Należy pamiętać, że 
odwiedzane kraje nie są tanie.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji impre-
zy należy wpisać do elektronicznego formularza 
danych dodatkowych. Link do formularza – dla 

wszystkich rezerwacji stałych - będzie wysłany au-
tomatycznie na adres e-mail klienta wpisany w re-
zerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych 
i osobowych lub ich niezgodność z paszportem za-
bieranym na wyprawę, może spowodować dodatko-
we koszty związane z realizacją imprezy turystycz-
nej lub w ostateczności uniemożliwić uczestnictwo w 
zarezerwowanej imprezie. Wymagane min. 2 wolne 
strony w paszporcie ważnym min. 9 miesięcy od 
daty zakończenia wycieczki. Biuro pośredniczy w 
uzyskaniu wizy australijskiej. Wymagane formularze 
zostaną dostarczone do Klientów. Nie jest konieczne 
złożenie paszportu.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemicz-
ną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z 
koniecznością posiadania aktualnego paszportu co-
vidowego. Odwiedzane kraje należą do najbezpiecz-
niejszych na świecie. W Australii należy szczególną 
uwagę przywiązywać do ochrony przed słońcem, 
używając kremów ochronnych, okularów przeciwsło-
necznych i nakrycia głowy.

Program fakUltatywny
- wjazd na wieżę widokową w Sydney – ok. 28 AUD,
- przejazd kolejkami w Katoombie – ok. 35 AUD,
- całodzienna wycieczka jachtem na Wielką Rafę 
Koralową – ok. 230 AUD,
- wycieczka do wodospadów Barron i miejscowości 
Kuranda – ok. 130 AUD,
- wjazd na wieżę Sky Tower w Auckland – ok. 29 NZD,
- wejście na baseny geotermalne w Rotorua – ok. 
ok. 30 NZD,
- rafting po rzece Kaituna – ok. 120 NZD.

Świadczenia
zakwaterowanie: 15 noclegów według programu, 
hotele i pensjonaty o standardzie *** - pokoje 2 oso-
bowe z łazienkami. W rejonie Ayers Rock (Uluru) 
nocleg w bazie turystycznej, łazienki do wspólnego 
użytku.
wyżywienie: Śniadania w hotelach lub lokalnych 
barach.
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, wynajęte mikrobusy, komunikacja pu-
bliczna i miejska, pociąg, prom.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 

opłaty administracyjne. Pośrednictwo wizowe 
(wiza otrzymywana jest bezpłatnie).
Opieka polskiego pilota na całej trasie.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 19.

Uwagi
III ratę – dewizową część ceny, uczestnik przekazuje 
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na po-
krycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nieujętych w programie, aran-
żowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 12-25 
USD/posiłek), możliwość tańszego wyżywienia – za-
kupy w sklepach spożywczych i tanich barach,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 60 USD.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Sydney

Melbourne Auckland

Uluru

Cairns

Australia

Nowa Zelandia

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keea

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 13.11 – 01.12.2022 19999 zł 15999 zł 1100 USD
02 05.03 – 23.03.2023 19999 zł 15999 zł 1100 USD
03 12.11 – 30.11.2023 19999 zł 15999 zł 1100 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 1100 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Organizator: Almatur - Katowice
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlo-
tem. Spotkanie z pilotem. Wylot z przesiadką do Toronto. 
Przejazd do hotelu. Pomimo przesunięcia czasu i zmęczenia 
po podróży, być może jeszcze tego samego dnia zdecydu-
jemy się na wieczorny spacer po mieście. Nocleg w hotelu.

2 dzień
Zwiedzanie Toronto, największego miasta Kanady. Wyjazd 
na poziom widokowy (na wysokości 342 m) najwyższej, 
sięgającej 553 m wieży telewizyjnej świata - CN Tower. Jest 
to jeden z siedmiu cudów świata nowoczesnej architektury. 
Najbardziej widoczny symbol i atrakcja miasta, który był do 
niedawna najwyższą wolnostojącą budowlą w świecie. W po-
godny dzień można z niej dostrzec nawet wodospad Niagara 
oraz Stany Zjednoczone po drugiej stronie jeziora Ontario. 
Po nasyceniu się widokiem zwiedzanie nowoczesnego Do-
wntown i śmiało przebudowanej dzielnicy Distilery. Zoba-
czymy też budynek parlamentu prowincji oraz nowy i stary 
ratusz. Rejs małym statkiem po jeziorze Ontario, podczas 
którego będziemy mieli fantastyczną możliwość fotografowa-
nia Toronto z innej perspektywy. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Przejazd do Wodospadów Niagara, najsłynniejszych wodo-
spadów Ameryki Północnej. Wodospady leżą na granicy USA, 
z różnych punktów widokowych można doskonale obserwo-
wać ten naturalny fenomen. Krótki rejs widokowy po rzece 
Niagara. Nocleg nieopodal wodospadów (po stronie USA).

4 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Nowego Jorku. Po przylocie 
rozpoczynamy zwiedzanie tej niesamowitej metropolii, w któ-
rej mówi się aż w ośmiuset językach. Rejs na wyspę, na któ-
rej znajduje się Statua Wolności, symbol miasta. To właśnie 

tędy przepływały statki z emigrantami marzącymi o nowym, 
lepszym życiu. Będzie można doskonale sfotografować 
statuę z pokładu statku. Następnie czeka nas eksploracja 
Dolnego Manhattanu, serca Nowego Jorku, gdzie znajduje 
się 9/11 Memorial. Tu stały wieże Word Trade Center, a dzi-
siaj obok wybudowano One Word Trade Center, najwyższy 
drapacz chmur miasta (541 m). Przechadzka po Wall Street 
z budynkiem giełdy – tą ulicą poruszają się rekiny światowej 
finansjery. Następnie będziemy podziwiać historyczne wie-
żowce z najsłynniejszym z wielkich drapaczy chmur lat XXX 
- Empire State Building. Wieczorem oglądamy pełen świateł 
Times Square. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.

5 dzień
Kolejny pełen wrażeń dzień w Nowym Jorku. Wyprawa do 
Brooklynu i spacer po ciekawej dzielnicy z XIX-wiecznymi 
domami. Jak na USA, są to już prawdziwe zabytki. Zobaczy-
my też panoramę Manhattanu z perspektywy innej dzielnicy 
i Mostu Brooklińskiego. Po powrocie na Manhattan czeka 
nas jeszcze spacer po Central Parku, podejście pod gmach 
Metropolitan Opera i zwiedzanie katedry św. Patryka. Wie-
czorem spacer po Broadwayu, gdzie mieści się mnóstwo 
teatrów i kabaretów. Dla chętnych, po wcześniejszym zgło-
szeniu możliwość udziału w jednym ze spektakli (bilet płatny 
dodatkowo). Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.

6 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot daleko na zachód USA, do Las 
Vegas. Znajdujemy się w mieście hazardu i rozrywek w pu-
stynnej, słonecznej Nevadzie. Zdumienie w nas wzbudzą 
największe atrakcje miasta - słynne hotele i przylegające do 
nich kasyna. Ten świat ułudy nabiera blasku po zmroku, gdy 
zapalają się tysiące neonów. Wtedy też w mieście odbywa 
się wiele koncertów i znakomitych spektakli. Z pewnością 
każdy, nawet najbardziej oszczędny, przeznaczy pewną 
sumę pieniędzy na zagranie w kasynie, aby sprawdzić 
czy czasami właśnie jemu nie sprzyja tego dnia wyjątkowe 
szczęście. Kolacja. Nocleg w Las Vegas.

7 dzień
Wcześnie rano wycieczka do najgorętszego miejsca kon-
tynentu – Parku Narodowego Doliny Śmierci. Docieramy 
do Badwater, najniższej depresji Ameryki Północnej (86 m 
p.p.m.) – to tutaj notowano rekordowo wysokie temperatury. 
Zobaczymy księżycowe krajobrazy, gdzie życie niemal nie 
istnieje. (Uwaga, z powodów wysokich temperatur wjazd 
na dno doliny może być okresowo zamykany). Po powrocie 
do Las Vegas możliwość zakupów w jednym z outletów. To 
raj dla miłośników zakupów, można zaopatrzyć się tutaj w 
markowe ubrania po przystępnych cenach. Wieczorem 
zwiedzanie najsłynniejszych hoteli i kasyn. Jest tu hotel w 
kształcie egipskiej piramidy, Wieża Eiffel’a, ulice Paryża pod 
dachem, a nawet kanały Wenecji z Pałacem Dożów. Nocleg 
w Las Vegas.

8 dzień
Wyruszamy z miasta, aby podziwiać naturalne dzieła sztuki. 
Udajemy się w kierunku Wyżyny Kolorado do Zion National 
Park, bardzo ciekawego parku narodowego w stanie Utah. 
Podróżujemy przez kraj Mormonów, świątynie wyznawców 
tej religii mijamy w każdym miasteczku po drodze. W Zion 
podziwiamy przepiękne formy skalne stworzone przez natu-
rę, Kanion Rzeki Dziewiczej i typową dla Zachodu roślinność. 
Kolejnym parkiem narodowym na naszej trasie jest Bryce 
Canyon National Park, uznawany za prawdziwy klejnot kra-
jobrazowy Stanów Zjednoczonych. Nocleg.

9 dzień
Zwiedzanie Bryce Canyon National Park. Towarzyszy nam 
sceneria wysokich, stromych skał o fantastycznych kształ-
tach. Z każdego miejsca ukazuje się inny, wspaniały widok na 
wyjątkowe, mieniące się kolorami formy skalne i piękne kra-
jobrazy. Wjedziemy do najwyższego punktu, a po drodze zo-
baczymy m.in. naturalny most - piękny łuk skalny. Wyjazd ze 
stanu Utah do Arizony. Dojazd do miasteczka Page nad rzeką 
Kolorado. Zbudowano tu potężną tamę, która spiętrzyła wody 
sztucznego zbiornika Powella. Tama robi imponujące wraże-
nie, znajduje się w wąskim kanionie. Nocleg w miasteczku.

10 dzień
W okolicach Page podziwiamy słynny tzw. szczelinowy Ka-
nion Antylopy, którego czerwone ściany fantastycznie prezen-
tują się na fotografiach. Kanionem administruje społeczność 
indiańska i do niej trafiają zyski z biletów wstępów. Po po-
łudniu dojazd do krawędzi najpiękniejszego kanionu świata, 
słynnego Grand Canyonu. To jeden z niekwestionowanych 
przyrodniczych cudów świata. We wszystkich rankingach 
nieodmiennie znajduje się na pierwszym miejscu w kategorii 
miejsca na świecie, które koniecznie trzeba zobaczyć. Kanion 
zmienia barwy wraz ze zmianą pozycji słońca, a od wysokości 
może się zakręcić w głowie. Nocleg w motelu.

11 dzień
Podziwianie Wielkiego Kanionu Kolorado z punktów wido-
kowych, tym razem w porannym świetle. Po wcześniejszym 
zamówieniu możliwy fakultatywny przelot nad kanionem 
samolotem lub helikopterem. Postój w miasteczku Wil-
liams. Zobaczymy tu ciekawą zabudowę i zabytkową stację 
kolejową ze starymi wagonami. Wkraczająca kolej była 
najważniejszym czynnikiem rozwoju Dzikiego Zachodu. 
Następnie dojazd do kultowej Drogi 66, a właściwie jej 
fragmentu, który stał się swego rodzaju zabytkiem. Tra-
fiają tu miłośnicy motocykli z całego świata, a przy drodze 
zachowało się kilka historycznych stacji benzynowych i 
barów. Dalsza podróż przez Arizonę w kierunku słonecznej 
Kalifornii. Nocleg w motelu po przekroczeniu granicy stanu.

12 dzień
Podróż do bliskiego już Los Angeles, największego miasta 
zachodniego wybrzeża USA. Zwiedzanie „Miasta Aniołów”. 

Zwiedzamy miejsca rozsławione przez filmy na cały świat. 
Któż nie zna słynnego napisu Hollywood, ze stojących bia-
łych liter na pobliskim wzgórzu? To właśnie przemysł filmo-
wy jest niezwykle ważny dla miasta. Plaża nad oceanem 
- Santa Monica, a także do Beverly Hills, ze wspaniałymi, 
ekskluzywnymi rezydencjami gwiazd filmu i estrady – to 
tylko niektóre punkty, które planujemy tu odwiedzić. Wie-
czorem spacer Hollywood Boulevard, słynną aleją gwiazd z 
wmurowanymi pięcioramiennymi gwiazdami największych 
sław światowego kina i muzyki oraz Bulwarem Zachodzą-
cego Słońca. Nocleg w Los Angeles.

13 dzień
Podróż do Sequoia National Park, położonego w górach 
Sierra Nevada. To tutaj znajdują się największe żywe orga-
nizmy ziemi w największym nagromadzeniu – mamutowce 
olbrzymie, czyli sekwoje. Obecnie, za największe drzewo w 
Parku (i na świecie) uważana jest sekwoja nazwana „Gene-
rał Sherman”. Ma ponad 80 m wysokości, prawie 8 m śred-
nicy pnia, a jej wiek szacowany jest na około 2500 lat. Po 
obejrzeniu tego niezwykłego, objętego ochroną lasu, dalsza 
podróż przez Kalifornię i nocleg w motelu.

14 dzień
Przejazd nadoceaniczną legendarną „autostradą słońca”, 
drogą nr 1, która jest uważana za najpiękniejszą drogę 
świata, kolejne „naj” na trasie naszej wyprawy. Okazja 
do fotografowania charakterystycznego wybrzeża z wielu 
punktów widokowych. Przy brzegu często można zoba-
czyć uchatki i wielkie słonie morskie, które wylegują się na 
plaży w koloniach. Dojazd do miasteczka Carmel, gdzie 
Hiszpanie założyli misję już w XVIII wieku. Następnie 
przez Monterey zmierzamy do bliskiego już San Franci-
sco. Nocleg w hotelu w San Francisco.

15 dzień
Od rana zwiedzanie „Miasta nad Zatoką”, które słusznie 
uchodzi za najpiękniejsze miasto Ameryki. Po stromych 
uliczkach miasta nadal jeżdżą słynne szynowo-linowe 
tramwaje, a na położonej niedaleko brzegu wyspie można 
zobaczyć gmach dawnego więzienia Alcatraz. Podziwia-
nie mostu Golden Gate - któż nie zna z filmów widoku tego 
wspaniałego, czerwonego mostu spinającego brzegi zato-
ki. Znajdziemy się też w centrum na Nabrzeżu Rybackim 
i krętej ulicy Lombard Street, ponoć najbardziej stromej 
w całych Stanach. Pilot zaprowadzi też nas do pięknych 
i mniej znanych miejsc, gdzie będziemy mogli poznać 
prawdziwy klimat tego wspaniałego miasta. Kolacja poże-
gnalna. Nocleg w hotelu w San Francisco.

16 dzień
Dalszy czas na zwiedzanie miasta w zależności od godziny 
wylotu. Przejazd na lotnisko i wylot z przesiadką do Polski.

17 dzień
Przylot na lotnisko w Warszawie.

é Toronto é Wodospad Niagara é Nowy Jork é Las Vegas é Dol ina Śmierci é Zion National Park é Bryce Canyon National 
Park é Grand Canyon é Droga 66 é Los Angeles é Park Narodowy Sekwoi é Wybrzeże Kali forni i  é San Francisco é

Kanada – USA  

Dwie strony Ameryki Północnej
17 dni
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o wyPrawie
Podczas wyprawy zobaczymy najpiękniejsze miejsca Amery-
ki Północnej, jej wspaniałe krajobrazy, cuda natury oraz osią-
gnięcia cywilizacyjne. Większość odwiedzanych miejsc każdy 
z pewnością mógł już zobaczyć na licznych amerykańskich 
filmach czy podczas relacji telewizyjnych z odbywający się 
tam wydarzeń. Będziemy więc mieli możliwość konfrontacji 
naszych wyobrażeń z rzeczywistością. Na początku odwie-
dzimy Toronto, największe miasto kraju „klonowego liścia”, 
gdzie będziemy mieć możliwość wjechania na najwyższą 
wieżę telewizyjną na świecie. Potem najsłynniejszy w świecie 
wodospad Niagara. Stamtąd udamy się do Nowego Jorku, 
którego wyjątkowości nikomu przedstawiać chyba nie trzeba. 
Następnie czas na Las Vegas - światowa stolicę rozrywki, 
zakupów i hazardu pośrodku pustyni Nevada. Poza tym 
Wielki Kanion rzeki Kolorado - wspaniały cud natury, bogac-
two licznych parków narodowych, malowniczo położone na 
wzgórzach San Francisco, słoneczne plaże Kalifornii oraz 
Los Angeles z Hollywood. Z pewnością niezapomniane wra-
żenia mamy zagwarantowane. Wyprawa jest przeznaczona 
dla osób chcących dynamicznie zwiedzać świat, znajdują-
cych przyjemność w pokonywaniu trudów dalekich podróży 
i poznawaniu odmiennych kultur. Dotrzemy w miejsca bardzo 
atrakcyjne i popularne, których w Ameryce jest bardzo wiele, 
ale staramy się również, w miarę możliwości, poznać miejsca 
położone poza obszarami masowej turystyki. Często zmie-
niamy miejsca i korzystamy z różnych rodzajów lokomocji, 
proponując przede wszystkim aktywne zwiedzanie znajdują-
cych się w naszym programie miejsc. Noclegi przewidziane 
są w hotelach, motelach i pensjonatach o standardzie***. 
Stawiamy przed wszystkim na ich dobrą lokalizację. Na wy-
jazd zapraszamy osoby nastawione pozytywnie do świata i 
do innych uczestników wycieczki. Wyprawa nie należy do 
trudnych, jest jednak dość intensywna. Kanada i USA to kraje 

bardzo bogate i dobrze zorganizowane, zwykle wszystko na 
miejscu przebiega bardzo sprawnie. Prosimy mieć na wzglę-
dzie fakt, iż czasem konieczne jest przenoszenie bagażu na 
krótkie dystanse - pomoc bagażowych zwykle nie jest możli-
wa. Wyprawie od początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego ba-
gażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w liście, około dwa 
tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego 
adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie dla 
chętnych pomaga organizować na bieżąco pilot.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy należy 
wpisać do elektronicznego formularza danych dodatkowych. 
Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji stałych - bę-
dzie wysłany automatycznie na adres e-mail klienta wpisany 
w rezerwacji. 
Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub 
ich niezgodność z paszportem zabieranym na wyprawę, 
może spowodować dodatkowe koszty związane z realiza-
cją imprezy turystycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. Dla obywateli 
Polski w roku 2020 zostaje zniesiony obowiązek posiada-
nia ważnej wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Podróżujący do USA ze wszystkich krajów objętych 
programem o ruchu bezwizowym (VWP), w tym Polski mają 
obowiązek rejestracji w systemie ESTA (Electronic System 

For Travel Autorisation). ESTA jest systemem służącym do 
określenia, czy dana osoba jest uprawniona do wjazdu na 
terytorium Stanów Zjednoczonych. W celu rejestracji i wnie-
sienia opłaty, najpóźniej na 72 godziny przed planowaną po-
dróżą, należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Podróżni powinni posiadać 
wydrukowaną kopię potwierdzenia złożenia wniosku o ze-
zwolenie na wjazd na terytorium USA w systemie ESTA i 
okazać ją podczas odprawy na lotnisku (zarówno na lotnisku 
w Polsce, jak i w ew. porcie przesiadkowym i w USA).
Rejestracja nie gwarantuje wjazdu na terytorium Stanów 
Zjednoczonych - ostateczna decyzja należy do amerykań-
skiego urzędnika imigracyjnego Departamentu Bezpieczeń-
stwa Narodowego (DHS). Wszystkie aktualne informacje 
dotyczące formalności przy wyjazdach do USA znajdą Pań-
stwo na stronie ambasady amerykańskiej w Polsce - https://
pl.usembassy.gov/pl/. Ryzyko związane z nieotrzymaniem 
zgody na wjazd i koniecznością pokrycia poniesionych przez
biuro kosztów spoczywa na uczestniku. Biuro nie zwraca 
kosztów uzyskania zezwoleń w przypadku anulacji wyprawy 
z powodu zbyt małej liczby zadeklarowanych uczestników.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia 
związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W szczególności 
uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania ak-
tualnego paszportu covidowego. Odwiedzane kraje należą 
do stosunkowo bezpiecznych. Należy uwagę przywiązywać 
do ochrony przed słońcem, używając kremów ochronnych, 
okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy, szczególnie 
w słonecznym stanie Nevada.

Program fakUlatywny
- lot widokowy nad Grand Canyonem, małym samolotem ok. 
45 minut - ok. 165 USD/os. lub helikopterem - ok. 30 minut 
cena: 245 USD/os.
- rejs po zatoce w San Francisco ok. 40 USD/os (na miejscu, 
w zależności od dostępności miejsc).

Świadczenia
zakwaterowanie: 15 noclegów w hotelach, motele o stan-
dardzie ***, pokoje 2-osobowe z łazienkami.
wyżywienie: Śniadania w hotelach lub barach, 2 kolacje, 
pozostałe posiłki we własnym zakresie.
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami lotnisko-
wymi, przejazdy vanami, komunikacja miejska w Nowym 
Jorku, komunikacja publiczna między Kanadą i USA.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do obiektów wy-
mienionych w programie, wszelkie opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę -  dewizową cześć ceny, uczestnik przekazuje piloto-
wi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, nie-
które noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, aranżowa-
nych przez pilota (orientacyjny koszt ok.10-25 USD/posiłek); 
możliwość tańszego wyżywienia - w tanich barach lub zaku-
py w sklepach spożywczych,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności i 
wycieczek fakultatywnych (ceny uzależnione są od liczby chęt-
nych, orientacyjne kwoty podajemy w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków - ok. 30 USD.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 8, maksymalna: 18.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Nowy Jork

Las Vegas
Los Angeles

San Francisco

Toronto

USA

Kanada

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: keeH

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 06.04 – 22.04.2022 15999 zł 12799 zł 880 USD
02 01.06 – 17.06.2022 15999 zł 12799 zł 880 USD
03 13.07 – 29.07.2022 15999 zł 12799 zł 880 USD
04 07.09 – 23.09.2022 15999 zł 12799 zł 880 USD
05 12.10 – 28.10.2022 15999 zł 12799 zł 880 USD
06 05.04 – 21.04.2023 15999 zł 12799 zł 880 USD
07 31.05 – 16.06.2023 15999 zł 12799 zł 880 USD
08 12.07 – 28.07.2023 15999 zł 12799 zł 880 USD
09 06.09 – 22.09.2023 15999 zł 12799 zł 880 USD
10 11.10 – 27.10.2023 15999 zł 12799 zł 880 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 880 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed 
odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z przesiadkami do 
Limy. Nocleg w Limie.

2 dzień
Zwiedzanie Limy, która ze względu na często unoszą-
cą się mgłę i ogrom miasta, zwykle nie robi dobrego 
wrażenia na turystach. Niemniej nie można ominąć 
stolicy kraju i warto zajrzeć w najbardziej interesują-
ce miejsca. Spacer po kolonialnej części z głównym 
Plaza de Armas i katedrą, a także zwiedzanie pięk-
nego klasztoru Franciszkanów z niesamowitymi ka-
takumbami i biblioteką. Dla osób zainteresowanych 
archeologią, i tylko w miarę wolnego czasu, wyjście do 
jednego z ciekawych muzeów stolicy (koszty dojazdu i 
wstępu nie są ujęte w cenie wycieczki). Tego samego 
dnia lot do Cuzco. Nocleg w Cuzco.

3 dzień
Zwiedzanie Cuzco, dawnej stolicy imperium Inków, 
miasta położonego na wysokości 3320 m n.p.m. Cuz-
co jest przesiąknięte historią, kościoły katolickie posta-
wione są na fundamentach świątyń Inków. Odbywają 
się tu zarówno uroczystości związane ze świętami 
kościelnymi jak i pogańskim świętem słońca. Ogląda-
nie najważniejszych zabytków, zbudowanych z ma-
teriałów inkaskich i na fundamentach budowli Inków. 
Poruszamy się po głównym placu Plaza de Armas. 
Widzimy Świątynię Słońca, podziwiamy przepiękne 
kolonialne kościoły, takie jak El Triunfo i katedra z bo-
gatym i ciekawym wnętrzem. Wizyta w górującej nad 
miastem inkaskiej twierdzy Sacsaywaman. Nocleg w 
hotelu w Cuzco.

4 dzień
Wycieczka do Doliny Urubamby, niegdyś kwitnącego 
regionu państwa Inków, które było spichlerzem impe-
rium. Podróż Doliną Urubamby do Pisac. Zwiedzanie 
imponujących ruin inkaskiego miasta, które wznosi się 
wysoko na zboczach nad doliną. Lunch. Tutejsze wi-
doki dosłownie zapierają dech w piersiach. Udajemy 
się też do współczesnego Pisac, ze słynnym targiem. 
Powrót na nocleg do Cuzco.

5 dzień
Wcześnie rano całodzienna wycieczka do Machu 
Picchu - celu podróżników z całego świata. Przejazd 
pociągiem turystycznym, który podąża wąwozami 
i kanionami aż do miejscowości Aguas Calientes. 
Stamtąd dojeżdżamy mikrobusami do Machu Pic-
chu, jednego z cudów świata. Spacerujemy, spo-
kojnie podziwiając najważniejsze budowle. Dłużej 
zatrzymujemy się przy Świątyni Trzech Okien i tak 
zwanej Wieży Słońca. Ruiny miasta leżą na góru-
jącej nad doliną rozległej przełęczy, w bajkowym 
otoczeniu gór. Nad miastem góruje szczyt Wayna 
Picchu, na szczycie którego Inkowie również pozo-
stawili swoje budowle Czas na samodzielne space-
ry i fotografowanie. Powrót do Cuzco wieczorem na 
nocleg.

6 dzień
Całodzienny przejazd komfortowym autokarem do 
Puno. Droga wiedzie przez piękne, andyjskie obsza-
ry i przekracza przełęcz o wysokości ponad 4100 m 
n.p.m. Widać pokryte śniegiem szczyty i często można 
zobaczyć pasące się lamy lub dzikie guanako. Pod-
czas jazdy postoje i lunch. Wieczorem dojazd nad 
jezioro Titicaca. Nocleg w Puno.

7 dzień
W tym dniu czeka nas wycieczka na pływające wyspy 
Uros. Wyspy są zamieszkane przez potomków Indian 
Uros, którzy chroniąc się przed Inkami, wybudowali z 
trzciny swój świat unoszący się na wodzie. Mieszkańcy 
do dzisiaj budują z trzciny zarówno swoje domy jak i 
łodzie. Po południu wycieczka do niewielkiej miejsco-
wości Chucuito, która znana jest z prekolumbijskiej 
świątyni płodności Inca Uyo. Jej głównym elementem 
wystroju są rzeźby fallusów o różnej wielkości. Pocho-
dzą one z różnych okresów. Nocleg w hotelu w Puno.

8 dzień
Wyjazd wcześnie rano w stronę granicy z Boliwią. Po-
stój w Copacabana - malowniczo położonej miejscowo-
ści nad jeziorem Titicaca. W centrum miasteczka znaj-
duje się sanktuarium Matki Bożej, gdzie czczona jest 
XVI-wieczna figura, zwana Dziewicą z Copacabany. 
Często można zobaczyć tu pielgrzymujących Indian. 
Dojazd do stolicy Boliwii – La Paz, najwyżej położonej 
stolicy świata (choć właściwie konstytucyjną stolicą Bo-
liwii pozostaje wciąż Sucre). Nocleg w La Paz.

9 dzień
Zwiedzanie centrum La Paz położonego na wysokości 
3600-3700 m n.p.m. i degustacje mate de coca (her-
baty z liści koki), która pozwoli szybciej przyzwyczaić 
się do mniejszej zawartości tlenu w powietrzu. Zoba-
czymy urokliwe, kolonialne budynki oraz barwne, in-
diańskie targowiska z najsłynniejszym z nich Targiem 
Czarownic. Zjazd niżej do tzw. Doliny Księżycowej z 
fantazyjnymi formami skalnymi. Nocleg w La Paz.

10 dzień
Wcześnie rano wylot z przesiadką do Quito, stolicy Ekwa-
doru położonej na wysokości 2850 n.p.m., czyli znacznie 
niżej, niż La Paz. Od razu poczujemy się doskonale, gdyż 
po Boliwii taka wysokość nie będzie już dla nikogo proble-
mem. Wyjazd do miejscowości Otavalo, gdzie będziemy 
mieć okazję zrobienia zakupów na najsłynniejszym targu 
wyrobów ludowych w Ameryce Południowej. Przy dobrej 
widoczności po drodze uda nam się zaobserwować 
wulkany Caymabe (ok. 5700 m n.p.m.), Imbabura i inne. 
Jadąc z Otavalo pojedziemy do półpustynnej doliny San 
Antonio de Pichincha, którą przecina równik – od tego 
słowa pochodzi nazwa Ekwadoru. Zatrzymamy się do-
kładnie na równiku, gdzie planujemy małą uroczystość. 
Powrót do Quito, odpoczynek i nocleg.

11 dzień
Dzień przeznaczony na relaks, spacery i przede wszyst-
kim zwiedzanie starego miasta Quito. Ta piękna, kolo-
nialna dzielnica została wpisana na listę UNESCO. W 
zachwyt wprawiają nas zabytkowe kamienice, place, 
kościoły oraz katedra. Zobaczymy też z zewnątrz pa-

łac prezydencki i inne ciekawe budowle. Mnóstwo tu 
klimatycznych kafejek i dobrych restauracji, znajdziemy 
z pewnością  czas na skorzystanie z nich. Tego dnia od-
poczniemy od jakichkolwiek przejazdów. Nocleg w Quito.

12 dzień
Po śniadaniu wyruszamy w drogę i przekraczamy łań-
cuch Andów. Droga biegnie w dół, robi się oraz cieplej, 
a tropikalna roślinność ustępuje surowemu krajobra-
zowi gór. Dojazd do Amazonii, pokrytej dżunglą niziny 
obejmujące dorzecze Amazonki. Przyjazd w rejon 
Rio Napo. Kolacja i nocleg w domkach położonych 
w dżungli.

13 dzień
Po śniadaniu wyruszymy rzeką podziwiając roślin-
ność. Szansa na połów ryby, w tym piranii, które choć 
groźne, są bardzo smaczne. Spacer z lokalnym prze-
wodnikiem, który pomoże odkryć nam niesamowite 
gatunki roślin o właściwościach leczniczych, wyjaśni 
ich znaczenie oraz wprowadzi nas w tajniki dżungli. 
Z pewnością zaobserwujemy wielką różnorodność 
owadów, a przy odrobinie szczęścia również małych 
gatunków małp wśród gigantycznych drzew. Lunch. 
Będziemy mieć też okazję zobaczyć, jak żyją ludzie 
w tych odległych dzikich ostępach. Kolacja i nocleg.

14 dzień
Po śniadaniu ruszamy w kierunku gór, droga wspina 
się serpentynami na znaczne wysokości. Po drodze 
zatrzymamy się w Banos de Agua Santa, termach 
ekwadorskich, gdzie będzie możliwość odbycia zdro-
wotnych kąpieli w gorących wodach. Jadąc dalej, przy 
dobrej widoczności, będziemy mogli zobaczyć najwyż-
szą górę Ekwadoru - Chimborazo, która jest wygasłym 
wulkanem o wysokości ponad 6200 m n.p.m. Po połu-
dniu będziemy mieli okazję zatopić się w klimacie ma-
łego, górskiego miasteczka Riobamba, delektując się 
jego kolonialną architekturą z brukowanymi uliczkami i 
imponującymi placami. Nocleg w Riobamba.

15 dzień
Tego dnia czeka nas kolejna wspaniała przygoda. 
Jedziemy do Alausi, gdzie zaczyna się spektakular-
na trasa kolejowa – Nariz del Diablo (Nos Diabła). Z 
okien pociągu zobaczymy zapierające dech w piersi 
krajobrazy, wzniesienia i serpentyny. Po tej niezwykłej 
przejażdżce udamy się do Guayaquil. To bardzo go-
rące miasto portowe. Znajduje się tu ciekawy polski 
akcent - sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Kolacja pożegnalna. Nocleg w hotelu w Guayaquil.

16 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.

17 dzień
Przylot do Warszawy.

é Kolonialna Lima é Cuzco - dawna stol ica Inków é Dol ina Urubamby é Machu Picchu é Puno é Tit icaca i  Copacabana é  
La Paz é Quito é indiańskie targi w Otavalo é Rzeka Napo é Riobamba - górskie miasteczko é Guayaquil  -  miasto portowe é

Peru - Boliwia - Ekwador 

Trzy skarby Inków
17 dni
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o wyPrawie
Podczas wyprawy na kontynent południowoamerykański 
poznamy najbardziej fascynujące miejsca tego rejonu 
świata. Wyprawę rozpoczniemy od krótkiego pobytu w 
stolicy Peru, by szybko znaleźć się w Cuzco, sercu impe-
rium Inków. Oczywiście w planie jest Machu Picchu – po-
łożone pośród andyjskich szczytów najlepiej zachowane 
miasto Inków. Widok z Machu Picchu naprawdę zapiera 
dech w piersi i nie jest miejscem ani trochę przereklamo-
wanym. Na Titicaca, najwyżej położonym dużym jeziorze 
wysokogórskim, odwiedzimy barwnych mieszkańców 
pływających trzcinowych wysp. W Amazonii poczujemy 
smak tropików. Zachwycimy się bogactwem przyrodni-
czym, a także kuchnią i muzyką zwiedzanych krajów. To 
tylko część z wielu atrakcji, w które obfituje ta stosunko-
wo krótka, ale bardzo intensywna wyprawa. Wyprawa nie 
należy do ekstremalnie trudnych, jednak musimy mieć 
świadomość, że zaplanowanych jest kilka długich prze-
jazdów. Zwiedzanie wielu miejsc, częste wczesne wsta-
wanie oraz krótkie wędrówki piesze. Należy pamiętać o 
aklimatyzacji do większych wysokości, która u każdego 
przebiega inaczej. Objawy choroby wysokościowej mogą 
występować już powyżej wysokości 3000 m n.p.m. czyli 
np. w Cuzco i w La Paz. Chwilami może nie być łatwo, 
ale na pewno urok odwiedzanych miejsc wynagrodzi 
wszelkie trudy podróży. W niektórych krajach Ameryki 
Południowej pojęcie czasu jest względne i czasem trzeba 
wykazać się cierpliwością, zarówno w restauracjach, jak 
i podczas korzystania ze środków lokalnego transportu. 
Wskazane jest zabranie dolarów amerykańskich wy-

danych po 2013 r. Stare banknoty nie są przyjmowane, 
podobnie jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wyprawie 
od początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego 
bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną prze-
słane do uczestników pocztą elektroniczną w liście, 
około dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o po-
danie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu 
umowy. Wyżywienie, poza wymienionym w programie, 
dla chętnych pomaga organizować na bieżąco pilot.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezer-
wacji stałych - będzie wysłany automatycznie na adres 
e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych 
danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodność 
z paszportem zabieranym na wyprawę, może spowodo-
wać dodatkowe koszty związane z realizacją imprezy 
turystycznej lub w ostateczności uniemożliwić uczest-
nictwo w zarezerwowanej imprezie. Wymagane min. 2 
wolne strony w paszporcie, ważnym min. 9 miesięcy od 
daty zakończenia wycieczki. Wizy nie są wymagane.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W 
szczególności uczestnicy muszą się liczyć z konieczno-
ścią posiadania aktualnego paszportu covidowego. 
W związku z pobytem na dość dużych wysokościach 
możliwe jest odczuwanie symptomów choroby wyso-
kościowej. Wycieczka zalecana jest dla osób o dobrym 
stanie zdrowia. W razie wątpliwości radzimy skonsulto-
wać się ze swoim lekarzem. Warto być zaszczepionym 
przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie 
innym chorobom. Niespodzianek może dostarczyć żo-
łądek, ze względu na odmienną, choć bardzo zdrową i 
smaczną kuchnię. Oczywiście należy zawsze pamiętać 
o podstawowych zasadach higieny. Trzeba chronić się 
przed słońcem, używając kremów ochronnych, okula-
rów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy. Ze względu 
na pobyt w Amazonii zaleca się profilaktykę antymala-
ryczną – radzimy poradzić się swojego lekarza.

Pogoda i klimat
Warunki klimatyczne na odwiedzanym obszarze są bar-
dzo zróżnicowane, a głównymi czynnikami kształtującym 
pogodę są wpływ zimnego Prądu Peruwiańskiego oraz 
wysokości nad poziomem morza. Na wybrzeżu Peru opa-
dów jest bardzo mało, a średnie temperatury wynoszą od 
ok. 15°C w sierpniu, do 25°C w lutym. W Andach panuje 
górska odmiana klimatu zwrotnikowego. Wraz z wysoko-
ścią generalnie temperatury maleją i zwiększa się ilość 
opadów. W dzień jest dość ciepło, jednak temperatury 
cechują się wysokimi amplitudami dobowymi. W Cusco 
średnie temperatury wahają się w granicach 10-20°C, a 
w La Paz 5-15°C. Najmniej opadów przypada na okres 
od maja do września. W pozostałych miesiącach jest cie-
plej, ale też wilgotniej, przez co Andy częściej mogą być 
zasłonięte chmurami. W Ekwadorze panuje klimat równi-
kowy, a warunki klimatyczne w górach uzależnione są od 
wysokości nad poziomem morza. Na wschód od znajduje 
się dorzecze górnej Amazonki z wilgotnym lasem tropi-
kalnym i częstymi opadami deszczu, która charakteryzuje 
się wysokimi temperaturami w ciągu całego roku.

Świadczenia
zakwaterowanie: 15 noclegów w hotelach i pensjonatach 
o standardzie ***, hotele i pensjonaty o standardzie ***, 
pokoje 2 osobowe z łazienkami, 2 noclegi w prostych 
domkach turystycznych w Amazonii (pokoje z łazienkami).
wyżywienie: Śniadania w hotelach, 6 innych posiłków 
wg programu.
transport: Przeloty wg programu wraz z opłatami lotni-
skowymi, mikrobusy, autokary kursowe, pociągi, łodzie.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.
 
Uwagi
III rata – dewizowa cześć ceny, uczestnik przekazu-
je pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na 
pokrycie części świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie (orien-
tacyjny koszt ok. 8-15 USD/posiłek),
- ewentualnych indywidualnych opłat wylotowych na 
trasie oraz granicznych (łącznie ok. 35 USD/os.),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych ak-
tywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uzależnio-
ne są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty podaje-
my w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków ok. 75 USD.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 19. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: keec

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 15.09 – 01.10.2022 14999 zł 11999 zł 600 USD
02 30.03 – 15.04.2023 14999 zł 11999 zł 600 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 600 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot do San-
tiago de Chile z przesiadkami.

2 dzień
Przylot do stolicy Chile. Zwiedzanie miasta: spacer 
po historycznym centrum - Plaza de Armas z kate-
drą, budynkiem Poczty Głównej i innymi ważnymi 
budowlami. Idziemy też pod La Moneda - siedzibę 
prezydentów Chile. Zakwaterowanie w hotelu w 
Santiago i odpoczynek po długim locie. Wyjazd na 
górujący nad miastem szczyt San Cristobal z figurą 
Marii Dziewicy. Rozpościera się stamtąd przepięk-
na panorama na miasto i Andy. Nocleg w hotelu w 
Santiago.

3 dzień
Całodzienna wycieczka nad Pacyfik, do najważ-
niejszego portu kraju - Valparaiso. Objazd miasta 
nazywanego Perłą Pacyfiku: siedziba Kongresu 
Chile, Plaza Sotomayor, piękny kościół La Matriz. 
Wyjazd na wzgórze górujące nad miastem, pełne 
bajecznie kolorowych domów. Spacer labiryntem 
ulic, schodów i krętych przejść. Następnie przejazd 
do kurortu Vina del Mar, gdzie odważni będą mogli 
zanurzyć się w Pacyfiku, którego temperatura jest 
raczej zbliżona do Bałtyku, a nie tropikalnego mo-
rza. Powrót do Santiago i dalszy pobyt w stolicy. 
Wieczorem kolacja powitalna w lokalnej restauracji 
- okazja do spróbowania smacznej kuchni, pisco 
sour - chilijskiego narodowego koktajlu i znakomi-
tego, lokalnego wina. Nocleg w hotelu w Santiago.

4 dzień
Przejazd autokarem do Mendozy w Argentynie. 
Piękna trasa wiedzie przez najwyższe partie An-
dów. Autokar wspina się serpentynami coraz wyżej, 
przy dobrej widoczności można zobaczyć nawet 
przez chwilę szczyt Aconcagua (6960 m n.p.m.), 
będącym najwyższym szczytem obu Ameryk. Po 
południu przyjazd do Mendozy - centrum argen-
tyńskiego winiarstwa i bazy wypadowej w Andy. 
Wieczorny spacer po kolonialnym centrum miasta. 
Nocleg w hotelu w Mendozie.

5 dzień
Dalszy pobyt i zwiedzanie Mendozy. Przejazd na 
lotnisko i wylot do Buenos Aires. Przylot do stolicy 
Argentyny i zakwaterowanie w hotelu. Pod wieczór 
spacer po pełnym ludzi deptaku Florida i podejście 
pod obelisk będącym jednym z symboli metropolii. 
Nocleg w hotelu w Buenos Aires.

6 dzień
Zwiedzanie Buenos Aires: Plac Majowy z siedzibą 
rządu i katedrą metropolitalną, dzielnica San Telmo, 
przejazd przez eleganckie dzielnice rezydencji i 
ambasad - Palermo i Puerto Madero. Wizyta w peł-
nej uroku dzielnicy włoskich imigrantów La Boca, 
z kolorowymi domkami, kawiarenkami i pokazami 
tanga. Odwiedzimy też zabytkowy, niesamowity 
cmentarz Recoletta, gdzie pochowano m.in. Evitę 
Peron. Wieczorem dla chętnych (dodatkowo płatna, 
informacje w liście przedwyjazdowym) znakomity 
pokaz muzyki tańca tango w jednym z najsłyn-
niejszych klubów. Spektaklowi towarzyszy kolacja. 
Nocleg w hotelu w Buenos Aires.

7 dzień
Przed południem rejs przez zatokę La Platy do Uru-
gwaju, do miasteczka Colonia del Sacramento. Spa-
cer po tym wpisanym na listę UNESCO uroczym i 
nastrojowym miasteczku. Lunch w jednej z restau-
racji na starym mieście. Rejs powrotny do Buenos 
Aires, przejazd z portu do hotelu i powrót na nocleg.

8 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Wodospadów Iguas-
su. Jeśli czas pozwoli (w zależności od godziny przy-
lotu) jeszcze tego samego dnia pierwsze spojrzenie 
na te bez wątpienia najpiękniejsze wodospady 
świata. Pod wieczór krótki przejazd autobusem miej-
skim do miasteczka Ciudad del Este w Paragwaju, 
żyjącego głównie z handlu. Nie ma tu tak naprawdę 
żadnych atrakcji, a chodzi jedynie o postawienie 
stopy na paragwajskiej ziemi. Wracamy przez Most 
Przyjaźni na rzece Parana, skąd można dojrzeć uj-
ście rzeki Iguassu do Parany. Nocleg w hotelu.

9 dzień
Rano przejedziemy do Parku Narodowego Iguassu. 
Po drodze mijamy miejsce, gdzie spotykają się trzy 
granice: brazylijska, argentyńska i paragwajska. Oglą-
danie wodospadów Iguassu, uznanych w roku 2011 
za jeden z siedmiu cudów natury. Fotografowanie 
spienionych kaskad z licznych punktów widokowych. 
Chętni mogą zejść do rzeki i za dodatkową opłatą 
skorzystać z rajdu łodzią co kończy się całkowitym 
zamoczeniem. Po południu powrót do hotelu i nocleg.

10 dzień
Rano podziwianie Wodospadów Iguassu, tym ra-
zem od strony brazylijskiej. Wodospady widać stąd 
jeszcze z innej perspektywy, a tarasy widokowe 
umiejscowione są blisko wodnych kaskad. Następ-
nie przejazd na lotnisko i wylot do Kurytyby, stolicy 
stanu Parana. Polacy odegrali wybitną rolę w budo-
waniu dobrobytu okolicy, a polskie ślady są obecne 
w wielu miejscach. Zwiedzamy Park Papieski na-
zwany tak po wizycie Jana Pawła II w Kurytybie. 
Eksponaty umieszczone w drewnianych, niczym 
przeniesionych znad Wisły chatach upamiętniają 
polskie osadnictwo datujące się tu od 1871 roku. 
Trafimy też na stare miasto z odrestaurowanymi 
domami i katedrą. Przejazd do hotelu i nocleg.

11 dzień
Wycieczka pociągiem (ewentualnie wynajętym 
mikrobusem) do kolonialnego miasteczka Mor-
retes oddalonego ok. 70 km. od miasta. Ta XVIII 
wieczna, malutka miejscowość posiada kolonialny 
urok zatopiony w tropikalnej roślinności. Droga z 
Kurytyby prowadzi przez wyjątkowo malownicze 

góry nadbrzeżne pokryte bujną zielenią i uchodzi 
za jedną z atrakcyjniejszych dróg w Brazylii. Wie-
czorem przejazd na dworzec autobusowy i nocna 
podróż do Rio de Janeiro. Autokar wyposażony jest 
w rozkładające się wygodne siedzenia i WC. Prze-
widziane są też postoje w przydrożnych zajazdach 
z relatywnie tanimi i dobrymi posiłkami.

12 dzień
Rano przyjazd do Rio de Janeiro. Nadszedł czas 
na cieszenie się pobytem w najpiękniej położonym 
mieście świata. Przejazd na Plażę Czerwoną, gdzie 
znajduje się najstarszy w Ameryce Łacińskiej po-
mnik Fryderyka Chopina. Stamtąd wjazd kolejką 
linową na „Głowę Cukru” z fantastycznym widokiem 
na to piękne miasto. Corcovado i Głowa Cukru 
rywalizują między sobą o tytuł najlepszej panora-
my Rio. Po południu spacer promenadą biegnącą 
wzdłuż najsłynniejszej plaży świata - Copacabana. 
Idziemy też do sąsiedniej dzielnicy Ipanema z ele-
ganckimi hotelami i piękną plażą. Wieczorem testo-
wanie w jednym z miejscowych lokali wyśmienitego 
brazylijskiego koktajlu - caipirinhi. Nocleg w hotelu 
w Rio w rejonie Copacabana lub Ipanema.

13 dzień
Zwiedzanie Rio de Janeiro: wjazd kolejką na wzgó-
rze Corcovado ze słynną statuą Chrystusa Zbawi-
ciela. Rozpościera się stamtąd niesamowity widok 
na miasto i zatokę Guanabara. Twórcą tej najsłyn-
niejszej ikony Rio de Janeiro jest polski artysta. Na-
stępnie odwiedzamy stadion Maracana, prawdziwą 
świątynię piłki nożnej, którą zwiedzamy w środku. 
W planie mamy też przejazd pod Sambodrom – 
jest to miejsce corocznego karnawału. Wieczorem 
czas na ewentualny pokaz samby wykonywany 
przez jedną ze słynnych szkół (dodatkowo płatny, 
informacje w liście przedwyjazdowym). Pożegnalna 
kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w Rio 
w rejonie Copacabana lub Ipanema.

14 dzień
Czas wolny lub dla chętnych fakultatywna, ciekawa 
wycieczka z lokalnym przewodnikiem (dodatkowo 
płatna informacje w liście przedwyjazdowym) do 
jednej z favel, dzielnic biedoty. Jej mieszkańcy 
akceptują wizyty turystów, a nawet zajmują się 
sprzedażą wyrabianych przez siebie pamiątek, co 
daje im szansę rozwoju. Nocleg w hotelu w Rio w 
pobliżu Copacabana.

15 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Europy.

16 dzień
Przylot do Warszawy.

é Stol ica w Andach Santiago de Chile é Kraina wina Mendoza é Buenos Aires é Miasteczko UNESCO Colonia del Sacramento 
é Wodospady Iguassu é Wizyta w Ciudad del Este é Kurytyba i  Park Papieski é Rio de Janeiro i  plaża Copacabana é

Chile - Argentyna - Urugwaj - Paragwaj - Brazylia 

Pięć krajów Ameryki Południowej
16 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób lubiących dynamicz-
nie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w pokony-
waniu trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych 
kultur. Staramy się, w miarę możliwości, docierać również 
w miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, ale 
nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Zobaczymy 
m.in. pełne życia Buenos Aires, chilijską stolicę - Santiago, 
niezwykłe wodospady Iguassu, piękne Rio de Janeiro i ma-
jestatyczne Andy. Często zmieniamy miejsca i korzystamy z 
różnych rodzajów lokomocji, proponując przede wszystkim 
aktywne zwiedzanie znajdujących się w naszym programie 
miejsc. Noclegi przewidziane są w hotelach i pensjonatach 
o standardzie ***. Stawiamy przed wszystkim na ich dobrą 
lokalizację. Na wyjazd zapraszamy osoby nastawione po-
zytywnie do świata i do innych uczestników wycieczki. Wy-
prawa nie należy do trudnych, jest jednak dość intensywna. 
Zaplanowane są dosyć długie przejazdy autokarami i kilka 
przelotów wewnętrznych. Program nie wyklucza możliwych 
przejazdów komunikacją publiczną i miejską. W niektórych 
krajach Ameryki Południowej pojęcie czasu jest względne 
i czasem trzeba wykazać się cierpliwością zarówno w 
restauracjach, jak i podczas korzystania z innych usług. 
Wskazane jest zabranie dolarów amerykańskich wydanych 
po 2013 r. Stare banknoty często nie są przyjmowane po-
dobnie jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od 
początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego 
bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną prze-
słane do uczestników pocztą elektroniczną w liście 
około dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o po-
danie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu 
umowy. Wyżywienie poza wymienionym w programie 
dla chętnych pomaga organizować na bieżąco pilot.

informacje wizowo-PaszPortowe
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy 
należy wpisać do elektronicznego formularza danych 
dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezer-
wacji stałych - będzie wysłany automatycznie na adres 
e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych 
danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodność 
z paszportem zabieranym na wyprawę, może spowodo-
wać dodatkowe koszty związane z realizacją imprezy 
turystycznej lub w ostateczności uniemożliwić uczest-
nictwo w zarezerwowanej imprezie. Wymagane min. 2 
wolne strony w paszporcie, ważnym min. 9 miesięcy od 
daty zakończenia wycieczki. Wizy nie są wymagane.

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. 
W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z ko-
niecznością posiadania aktualnego paszportu covi-
dowego. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Niespodzianek może dostarczyć żołądek ze względu 
na odmienną, choć bardzo zdrową i smaczną kuchnię. 
Oczywiście należy zawsze pamiętać o podstawowych 
zasadach higieny. Trzeba chronić się przed słońcem, 
używając kremów ochronnych, okularów przeciwsło-
necznych i nakrycia głowy.

Program fakUlatywny
- rajd łodzią pod same Wodospady Iguassu - ok. 65 USD/os.
- pokaz tańca tango w Buenos Aires - ok. 95 USD/os.
- wycieczka do favel - ok. 65 USD/os.
- pokaz samby - ok. 100 USD/os.

Świadczenia
zakwaterowanie: 11 noclegów w hotelach, pensjona-
tach o standardzie ***,, pokoje 2-osobowe z łazienkami.
wyżywienie: śniadania w hotelach, obiad (bez napo-
jów) podczas wycieczki do Urugwaju; kolacja powitalna 
i pożegnalna.
transport: przeloty wg programu wraz z opłatami 
lotniskowymi, mikrobusy, autokary kursowe, komu-

nikacja publiczna i miejska.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III rata – częśc dewizową ceny, uczestnik przeka-
zuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
8-18 USD/posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 70 USD.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksy-
malna: 19. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice
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terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: keef

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 18.11 – 03.12.2022 14999 zł 11999 zł 900 USD
02 13.01 – 28.01.2023 14999 zł 11999 zł 900 USD
03 03.03 – 18.03.2023 14999 zł 11999 zł 900 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1000 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 900 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny 
przed odlotem. Wylot z przesiadką do Kampali, 
stolicy Ugandy. Przywitanie Czarnego Lądu i prze-
jazd do hotelu.

2 dzień
Przejazd nad pobliskie Jezioro Wiktorii. Popołu-
dniowy rejs niewielką łodzią motorową po jezio-
rze. Zobaczymy porośnięte papirusem brzegi tego 
największego jeziora Afryki, zaobserwujemy ptaki. 
Po wylądowaniu na jednej z wysp, będziemy mieć 
okazję obserwować mieszkańców wiosek żyją-
cych z rybołówstwa. Po południu objazd centrum 
Kampali, stolicy Ugandy. W tym wielokulturowym 
mieście kościoły sąsiadują z meczetami i świąty-
niami hinduistycznymi. Stolica kraju jest zwykle 
niewiarygodnie zakorkowana i jej zwiedzanie jest 
ekscytujące, ale nie należy do najłatwiejszych. 
Powrót na nocleg.

3 dzień
Rano przejazd w kierunku Parku Narodowego 
Wodospadów Murchisona. Podczas podróży 
przekonamy się, dlaczego Brytyjczycy określali 
Ugandę jako „perłę Afryki”. Pejzaż staje się coraz 
bardziej zielony, mogą pojawić się pierwsze dzi-
kie zwierzęta. Dojazd do parku narodowego i tam 
nocleg w „lodży”.

4 dzień
Wschód słońca wita nas w pięknym otoczeniu. 
Wcześnie rano czeka nas przeprawa przez Nil 
i kilkugodzinne safari w Parku Wodospadów 
Murchisona, największym parku narodowym 
Ugandy. Łatwo tu zaobserwować dziką zwierzy-
nę, w tym słonie, liczne gatunki antylop, żyrafy, 
a nawet drapieżniki – lwy i lamparty. Podczas 
safari nigdy nie wiemy w jakich okolicznościach 
spotkamy jakie zwierzęta. Popołudniowy rejs ło-
dzią motorową po Nilu, podczas którego można 
podziwiać liczne krokodyle i hipopotamy. Powrót 
na nocleg.

5 dzień
Do południa wyjazd nad wodospady, które ob-
serwujemy z bardzo bliska oglądając je z góry. 
Opuszczamy park i kierujemy się w stronę Fort 
Portal, miejscowości położonej u stóp Ruwenzo-
ri, trzeciej co do wysokości góry Afryki. Uganda 
składa się z tradycyjnych królestw, których struk-
tury przetrwały do dzisiaj. W planie mamy wizytę 
w jednej z królewskich siedzib, choć nie należy 
spodziewać się w niej wielkich luksusów. Nocleg 
w Fort Portal lub okolicy.

6 dzień
Wyjazd do pobliskiego rezerwatu Kibale, który 
chroni fragment pierwotnego lasu. Tam miejscowi 
przewodnicy spróbują poprowadzić nas do dziko 
żyjących szympansów, najinteligentniejszych 
przedstawicieli naczelnych. Po tym interesującym 
doświadczeniu udamy się w podróż powrotną do 
Kampali na nocleg.

7 dzień
Długi dzień w podróży główną drogą łączącą 
Ugandę i Kenię. Postój w Jinja, słynnym miejscu, 
gdzie Nil wypływa z Jeziora Wiktorii. To właśnie 
tutaj dotarł John Speke odkrywając źródła Nilu, 
co zostało upamiętnione odpowiednim monu-
mentem. Dojazd do granicy z Kenią. Po jej prze-
kroczeniu droga biegnie do miasta portowego 
Kisumu. Z tego regionu pochodzą przodkowie 
Baracka Obamy o czym przypominają miesz-
kańcy, nazywając na jego cześć bary lub sklepy. 
Nocleg w Kisumu.

8 dzień
Ruszamy drogami i bezdrożami w kierunku re-
zerwatu Masai Mara. Coraz częściej pojawiają 
się Masajowie – gospodarze tych ziem. W Masai 
Mara mamy nadzieję ujrzeć wiele zwierzyny i na-
pawać się scenerią rezerwatu. Nocleg w obozowi-
sku, nieopodal granicy Masai Mara.

9 dzień
Safari w Masai Mara. Rezerwat stanowi geogra-
ficzną część równin Serengeti, które zamieszkuje 
największa na świecie populacja dzikich ssaków. 
Tu nie ma ogrodzeń, a dzikie zwierzęta żyją ni-
czym tysiące lat temu, nie ograniczane przez czło-
wieka. Najwięcej zwierzyny przebywa w Masai 
Mara od sierpnia do października, związane jest 
to z cyklem wędrówek wielkich stad antylop gnu z 
Tanzanii. Gwarantowana obserwacja słoni, żyraf, 
wielu gatunków antylop i innych zwierząt. Dojazd 
do pełnej hipopotamów rzeki Mara oraz do granicy 
Tanzanii, będącej zarazem granicą parku narodo-
wego Serengeti. O zachodzie słońca powrót do 
obozowiska na nocleg.

10 dzień
Przed wyjazdem z okolic Masai Mara zatrzy-
mujemy się w jednej z wiosek, w której auten-
tycznie mieszkają Masajowie. Zbudowane z 
gliny i krowiego nawozu chatki może nie wy-
glądają zbyt efektownie, ale dla Masajów nie 
jest to ważne, liczy się posiadanie bydła i cie-
szenie się wielkimi przestrzeniami. Tego dnia 
zmierzamy nad Jezioro Naivasha, które jest 
jednym z jezior położonych w Wielkim Rowie 
Afrykańskim. Rejs po jeziorze, podczas którego 
możemy zaobserwować piękne ptaki oraz hipo-
potamy. Dojazd do bliskiego już Nairobi, stolicy 
Kenii i tam nocleg.

11 dzień
Zwiedzanie domu Karen Blixen. To właśnie tu 
mieszkała autorka „Pożegnania z Afryką”. Na-
stępnie objazd pełnej życia i kolorytu stolicy Kenii. 
Wieżowce świadczą o dawnym okresie prosperi-
ty, widzimy uporządkowane centrum miasta oraz 
biedniejsze, typowo afrykańskie przedmieścia. 
Przejazd na lotnisko i wylot do Mombasy nad Oce-
an Indyjski. Przejazd do hotelu położonego przy 
plaży i nocleg.

12 - 13 dzień
Pobyt na białych plażach Mombasy i odpoczynek. 
Dla chętnych wycieczka fakultatywna do Momba-
sy i zwiedzanie portugalskiej twierdzy Fort Jesus 
wraz ze starym miastem. Możliwość wycieczek 
morskich i nurkowania. Noclegi w hotelu przy 
plaży.

14 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot z przesiadkami do 
Warszawy.

15 dzień
Przylot do Warszawy.

é Jezioro Wiktori i  – największe w Afryce é Park Narodowy Wodospadów Murchisona i  Wodospady Murchisona na Nilu é  
Las Kibale i  szympansy é Masai Mara – raj dla miłośników zwierząt é rejs po jeziorze Naivasha é białe plaże okol ic Mombasy é

Uganda - Kenia 

Dwie czarne perły 
15 dni
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o wyPrawie
Na wyjazd zapraszamy osoby nastawione pozytyw-
nie do świata i do innych uczestników wycieczki, 
koniecznością jest sympatyczne i wyrozumiałe trak-
towanie otoczenia i innych ludzi. Odwiedzane kraje 
są bardzo atrakcyjne turystycznie, gdyż potrafiły wy-
korzystać ogromny potencjał tkwiący w przyrodzie, 
zakładając liczne parki narodowe, by chronić piękne 
tereny i dzikie zwierzęta. Odwiedzenie ich będzie 
naprawdę emocjonującym przeżyciem i niesamowi-
tą przygodą. W Afryce czas płynie inaczej, spotka-
my się z różnicą mentalności i podejścia do życia. 
Bez wykazywania cierpliwości i zrozumienia, euro-
pejski turysta łatwo może zacząć się denerwować 
wzbudzając niechęć w oczach tubylców. Wyprawie 
od początku do końca towarzyszy polski pilot, który 
służy Państwu pomocą w każdej sytuacji. Proponu-
jemy przede wszystkim aktywne i relatywnie tanie 
zwiedzanie znajdujących się w naszym programie 
miejsc. Decydując się na udział w wyprawie należy 
mieć na uwadze fakt, iż nie przewidujemy luksu-
sowych warunków zakwaterowania, choć dbamy, 
by miejsca te były przyzwoite. Dwie piękne noce 
spędzamy w zwykłych namiotach (dwuosobowe, 
wyposażone w materace, a czasem w łóżka polo-
we). Wyprawa należy do intensywnych, przewidzia-
nych jest dużo przejazdów po afrykańskich, często 
dziurawych i zakurzonych drogach. Przekraczamy 

drogą lądową granicę, co może (ale nie musi) za-
brać dużo czasu. W większości przypadków znajdą 
się chętni, by za niewielki napiwek przenieść nam 
walizkę lub plecak, jednak lepiej być samodzielnym 
i nie mieć zbyt ciężkiego bagażu.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędne-
go bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną 
przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail przy pod-
pisywaniu umowy. Wyżywienie poza wymienionym 
w programie dla chętnych pomaga organizować 
na bieżąco pilot. Napoje i wyżywienie w czystych 
i przyzwoitych miejscach w zwiedzanych krajach 
nie jest tanie, jednak część posiłków ujęto w cenie. 
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących ak-
tywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność 
w pokonywaniu trudów dalekich podroży i pozna-
waniu odmiennych kultur. Staramy się w miarę 
możliwości docierać również w miejsca położone 
poza obszarami masowej turystyki, ale nie unikamy 
miejsc atrakcyjnych i popularnych.

informacje wizowo-PaszPortowe
Wymagane min. 3 wolne strony w paszporcie, waż-
nym min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy. 
Najpóźniej do 40 dnia przed rozpoczęciem wypra-
wy należy przesłać do biura skan pierwszej strony 
paszportu (ze zdjęciem). Do zwiedzanych krajów 
wymagane są wizy, które uzyskujemy na granicach

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemicz-
ną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć 
z koniecznością posiadania aktualnego paszportu 
covidowego lub testu. Obowiązkowe aktualne, wpi-
sane do żółtej książeczki szczepienie przeciw żółtej 
febrze. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 
typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. 
Prosimy zasięgnąć opinii w lokalnym Sanepidzie lub 
u swojego lekarza. Zalecana jest także profilaktyka 
antymalaryczna - informacje u swojego lekarza. Na 
miejscu należy szczególnie pamiętać o podstawo-
wych zasadach higieny. Bardzo ważna jest ochrona 
przed słońcem, należy stosować kremy ochronne, 
okulary przeciwsłoneczne i nakrycia głowy.

Świadczenia
zakwaterowanie: Według programu w hotelach o 
standardzie *** lub w „lodżach” (rodzaj ośrodków 
dla turystów) - pokoje 2 osobowe z łazienkami; 2 
noce w namiotach (wyposażonych w materace) w 
rejonie Masai Mara.
wyżywienie: Codziennie śniadania oraz kolacje i 
obiady podczas safari (łącznie 8 posiłków).

transport: Przeloty wg programu, samochody tereno-
we przystosowane do safari (otwierany dach), rejsy.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego: wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne. Opieka polskiego pilota 
na całej trasie.

Uwagi
III rata – dewizowa część ceny, uczestnik przekazu-
je pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystywana 
na pokrycie części świadczeń (m.in. koszty progra-
mowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki)
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, 
aranżowanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 
10-15 USD/posiłek), napojów, możliwość zakupów 
na bazarach lub w sklepach tańszego wyżywienia.
-wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych 
aktywności i wycieczek fakultatywnych (ceny uza-
leżnione od liczby chętnych, orientacyjne kwoty 
podajemy w liście do uczestników). Minimalna liczba 
uczestników w grupie: 11, maksymalna 17. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Nairobi

Mombasa

Kampala

Wodospady 
Murchisona 

Kibale 

Kenia

Uganda

terminy i ceny (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: kegk

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 01.10-15.10.2022 12499 zł 9999 zł 950 USD
02 04.02-18.02.2023 12499 zł 9999 zł 950 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego  
(nie dotyczy noclegów w pociągach): 1100 zł

Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 950 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.



48  egzotyczne eskapady

Program wyPrawy
1 dzień

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed 
odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z przesiadkami do 
Kapsztadu.

2 dzień
Przylot do Kapsztadu, jednego z najładniej położonych 
miast świata. Kapsztad leży między górującą nad mia-
stem Górą Stołową a oceanem. Objazd miasta i zwiedza-
nie: centrum z najważniejszymi gmachami, dzielnica ma-
lajska Bo-Kaap z kolorowymi domkami. Wizyta w pełnej 
sklepów i restauracji nadmorskiej dzielnicy Waterfront. 
Nocleg w hotelu.

3 dzień
W tym dniu dojeżdżamy do Przylądka Dobrej Nadziei. 
Nastąpi ważna chwila, w której postawimy stopy na 
umownym krańcu Afryki. Wokół przylądka utworzono 
rezerwat, gdzie będzie można dostrzec pierwsze z 
afrykańskich zwierząt. Wizyta na spektakularnym Cape 
Point, gdzie pionowe skały schodzą wprost do oceanu. W 
drodze powrotnej postój w miejscu, gdzie żyją pingwiny i 
można je obserwować z bardzo bliska. Powitalna kolacja 
w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu.

4 dzień
Rano czas na dalsze zwiedzanie Kapsztadu. Dla chęt-
nych wyjazd kolejką na górującą nad metropolią Górę 

Stołową (opłata własna za bilet, kolejka może nie kur-
sować podczas silnego wiatru lub mgły na szczycie). Na 
górze wytyczono ścieżki spacerowe, a widoki zapierają 
dech w piersiach. Przejazd na lotnisko i wylot do Jo-
hannesburga, największej metropolii kraju. Przejazd do 
hotelu i nocleg.

5 dzień
Od rana zwiedzamy Pretorię – południowoafrykańską 
stolicę położoną niedaleko od Johannesburga. Oglądamy 
Voortrekker Monument - wielki gmach, w którym przed-
stawiono czasy założycieli państwa. Zwiedzimy centrum 
miasta oraz położony na wzgórzu Budynek Związkowy 
- siedzibę prezydenta. Długa podróż w rejon Parku Naro-
dowego Krugera, największego parku narodowego RPA. 
Podróż urozmaicają postoje połączone z podziwianiem 
krajobrazów. Nocleg w rejonie Parku Krugera.

6 dzień
Przejazd fragmentem Panorama Route, uważanej za 
najpiękniejszą drogę RPA. Zatrzymujemy się w naj-
ładniejszych punktach widokowych. Z górnej krawędzi 
podziwiamy fenomenalny Blyde River Canyon, jeden z 
najładniejszych kanionów świata. Powrót na nocleg.

7 dzień
Safari w Parku Narodowym Krugera, jednym z najsłyn-
niejszych na świecie obszarów, chroniących dziką zwie-
rzynę. W parku fotografujemy zamieszkujące tu ssaki: 
m.in. słonie, lwy, bawoły, liczne gatunki antylop i wiele 
innych zwierząt. Park oczywiście nie jest ogrodem zoolo-
gicznym i nigdy nie wiadomo, które z gatunków zwierząt 
zobaczymy, ale liczymy na to, że szczęście nam dopisze. 
Powrót na nocleg.

8 dzień
Rano wyjazd z hotelu i podróż do Eswatini, małego, czę-
ściowo górzystego państwa zamieszkanego przez plemię 
o tej samej nazwie. Zatrzymujemy się w stolicy tego króle-
stwa, którego władca wybiera swoje żony spośród tysięcy 
dziewic. Będziemy również mieli okazje obejrzeć barwny 
pokaz tradycyjnego tańca mieszkańców Eswatini. Nocleg 
w Eswatini.

9 dzień
Wyjeżdżamy z Królestwa Eswatini, by po postoju na gra-
nicy wjechać do Mozambiku, byłej portugalskiej kolonii. 
Dojazd do stolicy kraju, Maputo. Okazja do wieczornych 
rozrywek i wyjścia do jednej z restauracji z kuchnią kreol-
ską. Nocleg w Maputo.

10 dzień
Morska wycieczka przez Zatokę Maputo na wyspę Inha-
ca. Cumujemy przy piaszczystej plaży Santa Maria, gdzie 
będzie czas na kąpiel i nurkowanie z maską i rurką. W 
zatoce często pojawiają się delfiny. Podczas wycieczki 
lunch na świeżym powietrzu. Następnie rejs na niewielką 

Wyspę Portugalczyków i powrót do Maputo przed zacho-
dem słońca. Nocleg w Maputo.

11 dzień
Krótkie zwiedzanie Maputo: centrum z kolonialnym dworcem 
kolejowym i ratuszem. Zobaczymy liczne ślady wielosetlet-
niej obecności Portugalczyków, choć miasto ma już typowo 
barwny, afrykański charakter. Przejazd na lotnisko i wylot do 
Livingstone w Zambii. Nocleg w rejonie Livingstone.

12 dzień
Rano wyjazd do pobliskiej Botswany. Po przejechaniu 
granicy podróż do miasta Kasane i Parku Narodowego 
Chobe. To jedno z najlepszych miejsc w Afryce do ogląda-
nia i fotografowania dzikiej zwierzyny. Do zachodu słońca 
rejs małą łodzią motorową rzeką Chore – jedyne w swoim 
rodzaju wodne safari. Obserwacja wyjątkowo licznych tu 
hipopotamów, szansa na ujrzenie różnych gatunków an-
tylop i schodzących do wodopoju słoni. Nocleg w Chobe.

13 dzień
O poranku możliwość samochodowego safari (dodatko-
wo płatne) na terenie Parku Narodowego Chobe. Prze-
jazd do Zimbabwe. Oglądanie Wodospadów Wiktorii od 
strony Zimbabwe. Czas wolny na rozległym targu ręko-
dzieła, gdzie sprzedaje się tysiące rzeźb, masek i innych 
wyrobów z wielu regionów Afryki. Podziwianie Wodospa-
dów Wiktorii, które tworzy spadająca w przepaść rzeka 
Zambezi. Widok wodospadów każdy z nas zapamięta 
do końca życia, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc 
świata. Nocleg w okolicy Victoria Falls.

14 dzień
Fakultatywnie czas na jedno z najbardziej emocjonują-
cych przeżyć - rafting na rzece Zambezi, poprzedzony 
szkoleniem i krótkim treningiem. Uczestnicy raftingu mają 
zagwarantowany wysoki poziom adrenaliny i kompletne 
przemoczenie. Pod okiem doświadczonych instruktorów 
- ratowników spływamy przez kaskady Zambezi w pięknej 
scenerii kanionu. Osoby, które nie biorą udział w raftingu 
mają czas wolny, ewentualnie, fakultatywnie, w miarę 
możliwości i wolnych miejsc mogą spróbować innych ak-
tywności, do których należy spacer po buszu z młodymi 
lwami lub jedyne w swoim rodzaju safari na słoniach. Po-
żegnalna kolacja i nocleg w okolicy Victoria Falls.

15 dzień
Powrót do Zambii. Oglądanie Wodospadów Wiktorii 
od strony zambijskiej - daje nam inną, bardzo ciekawą 
perspektywę. Można zbliżyć się do przepaści i ostrożnie 
spojrzeć w dół, w jej głęboką czeluść. Przejazd na lotni-
sko i wylot do Warszawy z przesiadkami.

16 dzień
Przylot do Warszawy na lotnisko. Uwaga: podczas 
przelotu możliwy nocleg tranzytowy i powrót do Polski 
następnego dnia.

é Kapsztad é Przylądek Dobrej Nadziei é Johannesburg é Królestwo Eswatini é Wypoczynek w Zatoce 
Maputo é Plaże Mozambiku é Safari  w Parku Krugera é Wodospady Wiktori i  é Park Narodowy Chobe é

RPA - Eswatini - Mozambik - Zambia - Zimbabwe - Botswana 

Sześć krajów Afryki 
16 dni
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o wyPrawie
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie 
zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w pokonywa-
niu trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych 
kultur. Na trasie naszej wyprawy znajduje się aż sześć 
afrykańskich krajów, o odmiennym stopniu rozwoju, 
różnej historii i mieszkańcach. Nie zobaczymy wielu za-
bytków historycznych, za to Afryka pokaże nam swoje 
bogactwo przyrodnicze, z pięknymi widokami i egzotycz-

nymi zwierzętami, a także barwną kulturę jej mieszkań-
ców. Staramy się w miarę możliwości docierać również w 
miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, ale 
nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Na wyjazd 
zapraszamy osoby nastawione pozytywnie do świata i do 
innych uczestników wycieczki, koniecznością jest sym-
patyczne i wyrozumiałe traktowanie otoczenia i innych 
ludzi. W Afryce czas płynie inaczej, spotkamy się z róż-
nicą mentalności i podejścia do życia. Bez wykazywania 
cierpliwości i zrozumienia, europejski turysta łatwo może 
zacząć się denerwować, wzbudzając niechęć w oczach 
tubylców. Wyprawie od początku do końca towarzyszy 
polski pilot, który służy Państwu pomocą w każdej sytu-
acji. Proponujemy przede wszystkim aktywne i relatywnie 
tanie zwiedzanie znajdujących się w naszym programie 
miejsc. Wyprawa nie należy do trudnych, trzeba jednak 
pamiętać, że będziemy pokonywać znaczne odległości, 
zarówno samolotami jak i samochodami. Decydując się 
na udział w wyprawie należy mieć na uwadze fakt, iż nie 
przewidujemy luksusowych warunków zakwaterowania, 
jeśli takie noclegi się zdarzają, to należy je traktować, jako 
wyjątek od reguły. W większości przypadków znajdą się 
chętni, by za niewielki napiwek przenieść nam walizkę lub 
plecak, jednak lepiej być samodzielnym i nie mieć zbyt 
ciężkiego bagażu.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących impre-
zy - zadaj pytanie e-mailem egzotyka@almatur.pl lub 
na facebook.com/almaturwycieczki

informacje Praktyczne
Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego 
bagażu, dokładnych godzin przelotu itd. zostaną prze-
słane do uczestników pocztą elektroniczną w liście, 
około dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie 
kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. 
Wyżywienie poza wymienionym w programie dla chęt-
nych pomaga organizować na bieżąco pilot.

informacje wizowo-PaszPortowe
Wymagane min. 5 zupełnie wolnych stron w pasz-
porcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty zakończenia 
wycieczki. Dane paszportowe wymagane do realizacji 
imprezy należy wpisać do elektronicznego formularza 
danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszyst-
kich rezerwacji stałych - będzie wysłany automatycznie 
na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wy-
maganych danych paszportowych i osobowych lub ich 
niezgodność z paszportem zabieranym na wyprawę, 
może spowodować dodatkowe koszty związane z re-
alizacją imprezy turystycznej lub w ostateczności unie-
możliwić uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. 

informacje zdrowotne
Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i ob-
ostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W 
szczególności uczestnicy muszą się liczyć z konieczno-
ścią posiadania aktualnego paszportu covidowego. Na-
leży posiadać wpisane do żółtej książeczki szczepienie 
przeciw żółtej febrze. Warto być zaszczepionym prze-
ciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym 
chorobom. Prosimy zasięgnąć opinii u swojego lekarza 
lub w lokalnym Sanepidzie. Zalecana jest profilaktyka 
antymalaryczna (szczególnie Zimbabwe) – nie ma jed-
noznacznych opinii lekarzy czy i jakie środki powinno 
się przyjmować, a ich skuteczność nie jest gwaranto-
wana. Decyzję w tym przypadku każdy musi rozstrzy-
gnąć sam, w porozumieniu ze swoim lekarzem. Należy 
zawsze pamiętać o podstawowych zasadach higieny. 
Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony 
przed słońcem, używając kremów ochronnych, okula-
rów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy.

Świadczenia
zakwaterowanie: 13 noclegów w hotelach, pensjo-
natach, domkach lub „lodge” o standardzie ***, pokoje 
2-osobowe z łazienkami.
wyżywienie: śniadania w hotelach, kolacja powitalna i 
pożegnalna.
transport: przeloty wg programu wraz z opłatami lotni-
skowymi, mikrobusy, samochody, łódź motorowa.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstępy do 
obiektów wymienionych w programie, wszelkie 
opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

Uwagi
III ratę- dewizową część ceny, uczestnik przekazuje pi-
lotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie 
części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport 
lokalny, niektóre noclegi i posiłki).
ceny wraz z częścią walutową nie obejmują:
- kosztów wiz płatnych na granicach wg aktualnych cen 
(obecnie ok. 200 USD),
- pozostałych posiłków nieujętych w programie, aranżowa-
nych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 7-20 USD/ posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktyw-
ności i wycieczek fakultatywnych (ceny uzależnione są 
od liczby chętnych, orientacyjne kwoty podajemy w liście 
do uczestników),
- zwyczajowych napiwków (łącznie ok. 80 USD).
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna: 
19. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Kapsztad

Maputo

Livingstone

Johanesburg

RPA

Eswatini

Mozambik
Zimbabwe

Zambia

Bostwana

terminy i ceny (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: keer

Lp. Termin Cena  
katalogowa

w promocji 
już od: III rata

01 01.11 – 16.11.2022 14999 zł 11999 zł 800 USD
02 22.11 – 07.12.2022 14999 zł 11999 zł 800 USD
03 21.02 – 08.03.2023 14999 zł 11999 zł 800 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 15% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 
dni przed wyprawą, 
III rata: 800 USD - uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł

dla stałych klientów - zniżka 5% 
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  do sprawdze-
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.

Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
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INFOrmACJe O WArUNKACH UBeZPIeCZeNIA
Uczestnik imprezy organizowanej przez ALmATUr jest ubezpieczony w SIGNAL IDUNA Polska To-
warzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie podpisanych umów generalnych , na mocy których wszy-
scy klienci objęci są ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska  S.A. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, 
zatwierdzonych uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r., przeznaczo-
ne jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:
• koszty leczenia wraz z chorobami przewlekłymi, assistance (w tym ratownictwo) oraz pomoc i ochrona prawna, 
suma ubezpieczenia ( KL) - 60 000 eur (Europa i Basen Morza Śródziemnego) oraz 60 000 eur (wszystkie 
kraje świata)
• następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 15.000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz wszyst-
kie kraje świata)
• bagaż podróżny (BP) - 1 000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz wszystkie kraje świata)
• odpowiedzialność Cywilna (OC) – 20 000 eur lub 30 000 eur ( w zależności od wariantu ubezpieczenia)
• kwarantanna (KW) – 1 000 eur 
KOSZTY LeCZeNIA ŁĄCZNIe Z ASSISTANCe OrAZ POmOCĄ I OCHrONĄ PrAWNĄ:
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając za granicą RP musiał bez-
zwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Suma ubezpie-
czenia dla wyjazdów do państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego  wynosi 60 000 eur wraz z kwarantanną, 
do wszystkich krajów świata wynosi 30.000 eur. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance zapewnia zwrot 
kosztów poniesionych na:
Leczenie w Ambulatorium i Hospitalizację (zabiegi, lekarstwa, honoraria, badania, analizy, operacje), przedwczesny 
poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, przy czym świadczenie wypłacane jest łącznie za matkę i 
dziecko do wysokości sumy ubezpieczenia, naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypad-
ku, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, o którym mowa w § 15 pkt. 2, 
podpunkt 12 OWU, powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego; leczenie stomatologiczne nagłych 
stanów zapalnych zębów lub gdy leczenie było konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (do wysokości 250 EUR); transport Ubezpieczonego do placówki medycznej uzasadniony stanem zdrowia 
i zaakceptowany przez Centralę Alarmową, transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi na zlecenie 
lekarza, transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, pokrycie kosztów ratownictwa, 
(suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 7.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpiecze-
nia kosztów leczenia); całodobowy dyżur Centrali Alarmowej; rozmowę telefoniczną z lekarzem Central Alarmowej; 
tłumacza telefonicznego; transport do kraju zamieszkania;, transport w celu kontynuacji podróży; transport zwłok, 
zakup trumny; przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej; telefoniczna pomoc prawna; opóźnienie lotu (250 EUR); 
wizyta osoby towarzyszącej oraz wyżywienie i zakwaterowanie; koszty transportu opiekuna; transport osoby to-
warzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do kraju.
Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w rzeczpospo-
litej Polskiej Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo: zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, iniekcji, 
pierwszej konsultacji u lekarza prowadzącego kontynuację leczenia w Polsce; dzienne świadczenie szpitalne; trans-
port do i pomiędzy placówkami medycznymi; koszty sprzętu rehabilitacyjnego.
Klauzula ubezpieczenia kwarantanny/ izolacji (kod KW)
Na mocy niniejszej klauzuli, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do przedmiotu ubezpieczenia kosztów 
leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą Kraju Zamieszkania został objęty Obowiąz-
kową kwarantanną lub Izolacją, włączone są udokumentowane koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego 
obejmujące koszty zakwaterowania, wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz transportu do Kraju 
zamieszkania (jeżeli wcześniej zaplanowany środek transportu nie mógł być wykorzystany).
SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego:
– maksymalnie do kwoty 1 000 eUr, jeżeli suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance jest równa lub 
wyższa niż 60 000 EUR i niższa niż 150 000 EUR,
– maksymalnie do kwoty 2 000 eUr, jeżeli suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance jest równa lub 
wyższa niż 150 000 EUR.
Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów przedłużonego pobytu Ubezpieczonego jest przedłożenie wraz z formu-
larzem zgłoszenia roszczenia, dowodów poniesionych kosztów (np. rachunków) oraz potwierdzenie skierowania na 
Obowiązkową kwarantannę/ Izolację wydanego przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne.
Obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub 
Sars-Cov-2 z ich mutacjami, na podstawie skierowania na kwarantannę przez lekarza lub służby sanitarno-epide-
miologiczne, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny 
nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży oraz krajów 
tranzytowych na trasie podróży.
Izolacja – odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich 
mutacjami, który nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest potwierdzana skierowaniem 
wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne kraju pobytu oraz pozytywnym wynikiem testu.
Dzięki obsłudze Centrali Alarmowej, czynnej całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, SIGNAL IDUNA Polska S.A. 
jest w stanie udzielić kompetentnej rady i przejąć bezpośrednią opiekę nad ubezpieczonym, który zgłosi potrzebę 
pomocy związanej z nagłym wypadkiem lub chorobą, na całym świecie. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, 
które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży, Centrala Alarmowa przekaże niezbędne informacje 
rodzinie lub pracodawcy ubezpieczonego, udzieli również informacji w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów.
Signal Iduna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody 
Centrali Alarmowej, powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w których Ubezpieczony ze względu na stan 
zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z Centralą Alarmową. Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte 
wszelkie koszty powstałe w przypadku gdy Ubezpieczony postąpił wbrew decyzji Centrali Alarmowej uzgodnionej z 
lekarzem prowadzącym leczenie za granicą.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte te zdarzenia, które powstały w wyniku:
Istnienia przeciwskazań lekarskich co do odbycia podróży, kontynuacji leczenia zachorowań, które nastąpiły przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, istnienia wskazań do wykonania zabiegu operacyjnego, poddania się leczeniu 
lub obserwacji w warunkach szpitalnych, a zdarzenie szkodowe ma związek z powyższymi wskazaniami, chorób 
wenerycznych, HIV, epidemii i pandemii za wyjątkiem Sars-Cov -1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, niepoddania 
się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, 
leczenia bezpłodności,, usunięcie lub przerwanie ciąży, leczenie sanatoryjne, terapie, fizjoterapie, leczenie i pobyt 
w domach opieki, hospicjach; leczenie metodami niekonwencjonalnymi, leczenie we własnym zakresie lub przez 
lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, operacji plastycznych, gdy zdaniem lekarza prowadzącego 
leczenie , moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu Ubezpieczonego na teren Kraju 
Zamieszkania. 
Centrala Alarmowa –  czynna 24 godziny:
tel. + 48 22 864 55 26; fax + 48 22 575 95 75: SmS +48 661 000 888
NASTĘPSTWA NIeSZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie na wypadek trwałego 
uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci na sumę 15.000 zł (europa i Basen morza Śródziemnego oraz 
wszystkie kraje świata); ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze powołani przez 
SIGNAL IDUNA na podstawie tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z § 
16 OWU Bezpieczne Podróże.
SIGNAL IDUNA S.A. NIe POKrYWA KOSZTÓW GDY ZDArZeNIe ZWIĄZANe Z NAGŁYm ZACHOrOWANIem 
LUB NIeSZCZĘŚLIWYm WYPADKIem POWSTAŁO W PrZYPADKU:
Zaburzenia świadomości oraz umysłu,. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli zaburzenia te lub ataki są wyni-
kiem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia; usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego 
przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania ubezpieczonego, wypadku powstałego w czasie prowadzenia 
przez ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, spo-
życia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątko-
wego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i 
bójkach, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, następstw chorób genetycznych.
SIGNAL IDUNA Polska S.A. nie pokrywa również kosztów związanych z: leczeniem przekraczającym zakres 
niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju, poro-
dem, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, przerwaniem ciąży, operacjami plastycznymi i kosmetycznymi. istnienia 
przeciwwskazań lekarskich, co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli miało to wpływ na powstanie kosztów 
leczenia,  gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania lekarskie, co do wykonania zabiegu operacyjnego 
lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych, a zdarzenie szkodowe ma związek z 
powyższymi wskazaniami. 
BAGAŻ PODrÓŻNY:
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie jego podróży, za który uważa się rzeczy 
zabrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, drobne urządzenia (np.: suszarka, żelazko), lekarstwa 
przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, 
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga 
ich używania) wózki dziecięce, pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt 
audio – video , drony o wadze do 1 kg, sprzęt sportowy oraz namioty, wiatrochrony, śpiwory i karimaty  jeżeli 
są w miejscach określonych w § 21 ust. 2, pkt. 1) - 7) oraz gdy utrata bagażu lub uszkodzenie nastąpi wskutek: 
wypadku środka komunikacji, zdarzenia losowego, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpie-
czonego w wyniku, którego utracił on możliwość opiekowania się bagażem, kradzieży z włamaniem do pomieszczeń 
wymienionych w ust. 2 pkt 2)-7),; rozboju.
Umową ubezpieczenia bagażu podróżnego nie są objęte: pieniądze w gotówce i papiery wartościowe, bony 
towarowe, bilety, karty kredytowe i płatnicze, biżuteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, 

dokumenty, zbiory kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne, przedmioty służące działalności usługowo-produkcyj-
nej oraz handlowej, paliwa napędowe, akcesoria samochodowe i motocyklowe, przedmioty będące wyposażeniem 
przyczep campingowych, półciężarówek campingowych i łodzi, namioty i wiatrochrony.
SIGNAL IDUNA nie odpowiada również za szkody: nie przekraczające 100 złotych, wyrządzone umyślnie lub 
powstałe wskutek niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność lub członków jego 
rodziny,  polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.),  powstałe 
w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych wskutek ich wad oraz działania prądu elektrycznego podczas 
eksploatacji, chyba, że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar, powstałe wskutek działań wojennych, 
stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroru, aktów sabotażu lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, 
rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, będące skutkiem zatrzymania, znisz-
czenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze,  będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpie-
czonej, wad fabrycznych, samozapalenia, samo zepsucia, wycieku, a odnośnie rzeczy tłukących się lub w szklanym 
opakowaniu - potłuczenia lub utraty wartości ubezpieczonej rzeczy.
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Ubezpieczony w związku z tym samym zdarzeniem uzyska od-
szkodowanie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub które zostało pokryte przez inne instytucje. 
UBeZPIeCZeNIA FAKULTATYWNe
UBeZPIeCZeNIe reZYGNACJI, PrZerWANIA UCZeSTNICTWA W ImPreZIe TUrYSTYCZNeJ  – SIGNAL 
IDUNA KOSZTY ImPreZY TUrYSTYCZNeJ (zgodnie z Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Imprezy Tu-
rystycznej Bezpieczne Rezerwacje, zatwierdzonych uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z 
dnia 30.08.2018 r, zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r wraz z klauzulą nr 2)
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej 
oraz przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (KLAU-
ZULA nr 3a/autokary COVID-19 + kwarantanna (kod CQ)):
Stawka za ubezpieczenie Rezygnacji z Imprezy (ryzyko nie obejmuje chorób przewlekłych) ze 100% zwrotem  
wynosi 4 %
Stawka za ubezpieczenie Rezygnacji z Imprezy (ryzyko obejmuje choroby przewlekłe) ze zwrotem 100% dla im-
prez, których cena mieści się w przedziale do 34 000 pln wynosi 6,90 %
Stawka za ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie (ryzyko nie obejmuje chorób przewlekłych) ze zwro-
tem 100% wynosi 2,00 %
Stawka za ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie (ryzyko obejmuje choroby przewlekłe)  ze zwrotem 
100% wynosi 3,50%
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w 
imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej 
jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w 
imprezie turystycznej.
Signal Iduna S.A. zapewnia zwrot kosztów z następujących powodów:
• nieszczęśliwy wypadek, powikłania ciąży, przedwczesny poród ( do 32 tygodnia ciąży), nagłe zachorowanie Ubez-

pieczonego- jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub śmierć Ubezpieczonego,
• nieszczęśliwy wypadek, powikłania ciąży, przedwczesny poród (do 32 tygodnia ciąży), nagłe zachorowanie lub 

śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu,
• poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych, przestęp-

stwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest 
obecność Ubezpieczonego,

• kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego, powodująca konieczność wykonania czynności praw-
nych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego,

• udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wyjazdo-
wej) Ubezpieczonemu bądź osobom mu bliskim, jeśli są współuczestnikami podróży, pod warunkiem że kradzież 
dokumentów nastąpiła nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i została zgłoszo-
na odpowiednim władzom oraz uniemożliwia realizację imprezy turystycznej,

• uczestnictwo Ubezpieczonego w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do trans-
plantacji uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej, jeśli procedura ta rozpoczęła się w trakcie trwania 
okresu ubezpieczenia.

• Wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję.
• Wypowiedzenie Ubezpieczonemu przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
• Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu w okresie trwania podróży o ile w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania do stawiennictwa w sądzie jeśli obecność jest obowiązkowa.
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną.
• Wystąpienie u Ubezpieczonego reakcji alergicznej na szczepienia obowiązkowe lub zalecane.
• Otrzymanie z Narodowego Funduszu Zdrowia pisemnej informacji z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowi-

skowego.
• Otrzymanie propozycji adopcji dziecka.
• Wyznaczenie Ubezpieczonemu na czas trwania podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na 

uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów.
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego nieoczekiwanego wezwania do służby wojskowej.
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego na czas trwania podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze mię-

dzynarodowej.
• Kwalifikacja Ubezpieczonego do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
KLAUZULA nr 3a/autokary
COVID-19 + kwarantanna (kod CQ)
Na mocy niniejszej klauzuli za opłatą dodatkowej składki do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu 
rezygnacji z podróży (kod: RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGS) włączo-
ne są koszty rezygnacji wynikające z powodu:
- epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, 
- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w sytuacji:
a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika 

podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,
b) śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich, 
c) Obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współ-

uczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, 
konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi 
skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania 
uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),

d) Izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która 
nie zakończy się do dnia rozpoczęcia  imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu 
lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych 
świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej 
(kod RGF, RGS),

e) odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego 
lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konfe-
rencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia 
temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie 
Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz 
z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska,

f) odmowy wpuszczenia na pokład autokaru Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub 
Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji 
- jeśli obejmują one także przejazd autokarem (kod RG) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej 
niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mu-
tacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia 
oświadczenia wystawionego przez lekarza.

Definicje: 
1) epidemia choroby zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w 

liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotych-
czas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, w formie 
zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia 
lub inne organy krajowe lub międzynarodowe. 

2) Pandemia – Epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub 
całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.

3) Obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub 
Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiąz-
kowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego 
podróży, krajów tranzytowych na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju zamieszkania. Kwaran-
tanna jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.

4) Izolacja - odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich 
mutacjami (również w warunkach domowych), który po zbadaniu przez lekarza nie wymaga hospitalizacji ze 
względu na stan zdrowia. Izolacja jest  potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.

5) Dzieci – osoby (również przysposobione), które w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej  nie ukończyły 18 
roku życia, wskazane w jednej umowie z biurem podróży i zakwaterowane razem z rodzicami lub w oddzielnym 
pokoju.          

WYCIĄG Z POLISY SIGNAL IDUNA
Na podstawie zawartych Umów Generalnych

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza ubezpieczenie wszystkich klientów Biura Podróży i Turystyki ALmATUr
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I. DeFINICJe I POSTANOWIeNIA OGÓLNe
1.  Pojęcia używane w niniejszych warunkach uczestnictwa mają następujące 

znaczenie:
1)  warunki uczestnictwa - niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach 

turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur;
2)  umowa-zgłoszenie - formularz o nazwie „umowa-zgłoszenie służący celom 

określonym w rozdziale III:
3)  strony - łącznie: organizator i podróżny;
4)  organizator – biuro podróży występujące pod nazwą Almatur, organizujące 

wybraną imprezę turystyczną. Nazwa handlowa, firmai adres organizatora 
turystyki, a także jego numery telefonów i adresy poczty elektronicznej znaj-
dują się w katalogu imprez i umowie-zgłoszeniu;

5)  podróżny - każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżo-
wania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy;

6)  agent turystyczny - przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyj-
nej z organizatorem sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy utworzone 
przez organizatora;

7)  impreza lub impreza turystyczna - impreza turystyczna organizatora stano-
wiąca połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych 
na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których 
mowa w art. 5 ustawy;

8) umowa - zawarta między organizatorem a podróżnym umowa o udział w 
imprezie, dotycząca imprezy jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana 
na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne 
usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy;

9) katalog imprez - udostępniony przez organizatora i skierowany do ogółu ma-
teriał informujący o imprezach w formie katalogu, folderu i broszury lub w 
formie im podobnej zawierający informacje dotyczące imprez organizowa-
nych przez organizatora;

10) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub or-
ganizatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, 
w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpo-
wiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie 
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

11) ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31 zapewniający wymagane ustawą 
dla imprez zagranicznych ubezpieczenie KL/NNW oraz zabezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej;

12) gwarancja ubezpieczeniowa - gwarancja ubezpieczeniowa na wypadek nie-
wypłacalności organizatora, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, 
wydana przez ubezpieczyciela;

13) a) TFG - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w przepisach 
rozdziału 5 ustawy;      

 b) TFP - Turystyczny Fundusz Pomocowy, wprowadzony z rozporządzeniem 
(Dz.U 2020 r. poz. 2379), które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

14) nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - sytuacja pozostająca poza kon-
trolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było 
uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;

15) niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych 
objętych imprezą;

16) powrót do kraju - powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub 
do innego miejsca uzgodnionego przez strony umowy;

17) ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361);

18) informacje dodatkowe - Informacje dodatkowe do oferty turystycznej - 
szczegółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez, 
stanowiące uzupełnienie warunków uczestnictwa.

2.  Warunki uczestnictwa stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. 
i określają prawa i obowiązki organizatora i podróżnego związane z oferowa-
niem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych organizatora. W sprawach 
nieuregulowanych warunkami uczestnictwa obowiązują przepisy ustawy.

3.  Organizator i podróżny przekazują sobie wymagane ustawą lub umową in-
formacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru na piśmie lub 
innym trwałym nośniku z zastrzeżeniem pkt. 4.

4.  Jeżeli ustawa wymaga przekazania podróżnemu informacji lub oświadczenia 
na określonym nośniku - zostanie użyty nośnik wskazany w ustawie.

II. OBOWIĄZKI INFOrmACYJNe WOBeC PODrÓŻNYCH
1.  Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu:a)  standardowych infor-

macji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informa-
cyjnego, zwanego dalej „standardowym formularzem”, stanowiącego załącz-
nik 1 lub 2 do ustawy,b)  informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy, 
zwanych dalej „informacjami o imprezie”.

2.  Informacje o imprezie zawarte są w katalogu imprez, w warunkach uczest-
nictwa, informacjach dodatkowych do oferty turystycznej, w umowie - zgło-
szeniu oraz w dokumentach podróży wydanych podróżnemu przed rozpo-
częciem imprezy.

3.  W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się po-
dróżnemu na trwałym nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.

4.  Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy w postaci papierowej, 
jeżeli została zawarta w jednoczesnej fizcznej obecności stron.

5.  W opisach poszczególnych imprez turystycznych zamieszczonych w katalo-
gu imprez organizator podaje informacje o głównych właściwościach usług 
turystycznych.

6.  Szczegółowy program zwiedzania oraz inne informacje, o których mowa 
w pkt. 5, mogą być zawarte w innym niż katalog materiale stanowiącym 
element umowy.

7. Informacje wymienione w ust. 5, które wymagają skonkretyzowania w odnie-
sieniu do imprezy wybranej przez podróżnego są konkretyzowane w umo-
wie-zgłoszeniu w formie szczegółowych postanowień - stosownie do ustaleń 
organizatora i podróżnego.

8. Usługi turystyczne świadczone przez organizatora nie są standardowo do-
stępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na wniosek podróż-
nego złożony na trwałym nośniku zostaną mu udzielone w tej samej formie 
przez organizatora, przy zawieraniu umowy, dokładne informacje o możliwo-
ści dostosowania usług do potrzeb podróżnego.

III. UmOWA O UDZIAŁ W ImPreZIe TUrYSTYCZNeJ
1.  Stronami umowy są organizator i podróżny. W przypadku zawierania przez 

podróżnego umowy na rzecz osoby trzeciej, podróżny wskazuje tę osobę w 
umowie-zgłoszeniu. Jeżeli podróżny nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych, to przy zawieraniu umowy działa za niego przedstawiciel usta-
wowy.

2.  Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną imprezę, termin jej roz-
poczęcia i zakończenia, liczbę podróżnych uczestniczących w imprezie oraz 
wskazane w umowie-zgłoszenie dane osobowe podróżnych, a także, poprzez 
zaznaczenie właściwej opcji, wskazuje rodzaje i zakres usług objętych pro-
gramem imprezy i składa oświadczenia związane z imprezą przewidziane 
w formularzu umowy-zgłoszenia. Organizator w umowie-zgłoszeniu podaje 
wymagane ustawą informacje o imprezie i związane z imprezą.

3.  Integralną część umowy stanowią: a) warunki uczestnictwa, b) informacje 
dodatkowe do oferty turystycznej, c) umowa-zgłoszenie, d) program i wa-
runki imprezy.4.  Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy w umó-
wionej wysokości oraz w terminach określonych w umowie.

5.  Uczestnicy biorący po raz kolejny udział imprezie organizowanej przez Al-
matur mają możliwość skorzystania z profiów przewidzianych dla Stałych 
Klientów, podanych każdorazowo przy danej ofercie. Profiy przysługują każ-
demu, kto uczestniczył w imprezie Almaturu w ostatnich dwu latach i nie 
wnioskował o usunięcie swoich danych osobowych przetwarzanych przez 
Almatur Łódź Sp. z o.o.

6.  Z zastrzeżeniem pkt. 8, przy podpisaniu umowy podróżny dokonuje przed-
płaty w wysokości 25% ceny imprezy. Przedpłata jest należna od każdego 
uczestnika imprezy wymienionego w umowie zgłoszeniu.

7.  W terminie do 21 dni (45 dni przy imprezach samolotowych) przed rozpo-
częciem imprezy podróżny zobowiązany jest wpłacić na rzecz organizatora 
pozostałą część ceny imprezy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

8.  W przypadku imprezy rozpoczynającej się na 21 (45 dni przy imprezach sa-
molotowych) lub mniej dni od dnia zawarcia umowy podróżny zobowiązany 
jest do zapłaty całej ceny imprezy w momencie zawierania umowy, chyba że 
umowa stanowi inaczej.

9.  W razie niedokonania wpłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie okre-
ślonym w pkt.7 umowa rozwiązuje się w dniu następującym po ostatnim 
dniu tego terminu, chyba że organizator wyrazi zgodę na przedłużenie ter-
minu zapłaty.

10.  W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - za termin za-
płaty uważa się datę wpływu środków na rachunek, a koszty operacji ban-
kowych ponosi podróżny.

11. W umowie-zgłoszeniu strony określają wymagania specjalne, o których po-
dróżny powiadomił organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę.

12. Informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1-6 ustawy nie podlegają 
zmianie, chyba że strony umowy postanowią inaczej albo zostaną zmienione 
w przypadkach określonych w art. 45 ust. 2 lub art. 46 ust. 1 ustawy.

IV UBeZPIeCZeNIA I GWArANCJA
1.  Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą jest objęty ubezpieczeniem 

kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW). Organi-
zator zawiera na rzecz podróżnego umowę ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA 
POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sied-
miogrodzka 9.

2.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - BEZPIECZNE PODRÓŻE, 
w tym w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób prze-
wlekłych obejmuje:

a)  uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są ubezpieczeniem w zakresie 
STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), które-
go przedmiotem są: koszty leczenia łącznie z assistance, a także pomocą i 
ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 60.000 
EUR, koszty ratownictwa – 7.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następ-
stwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na 
wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny 
(BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł oraz koszty kwarantanny 1.000 EUR. 

b)  w przypadku wyjazdów poza terytorium Europy i Basenu Morza Śródziem-
nego przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia łącznie z assistance, a 
także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) suma ubezpie-
czenia – 60.000 EUR, koszty ratownictwa – 7.000 EUR (podlimit kosztów le-
czenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 
15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł. oraz koszty kwarantanny 
1.000 EUR. 

c)  uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nie-
szczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczeń: 15.000 zł na wypadek 
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500 zł na wypadek śmierci.

3.  Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, za-
wierające m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody są doręczane 
podróżnemu przy zawieraniu umowy.

4.  Umowa nie może być zawarta z podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że 

Ogólne warunki uczestnictwa
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stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowa-
nia w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obo-
wiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a także 
iż wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia. 

5.  Jeżeli podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/osób trzecich to w umowie 
zgłoszeniu składa oświadczenie przewidziane w pkt. 4 w imieniu tej osoby/ 
tych osób.

6.  Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosz-
tów rezygnacji z  imprezy turystycznej i kosztów przerwania uczestnictwa w 
imprezie turystycznej. Warunki zawarcia i wygaszenia umowy ubezpieczenia 
określa Ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

7.  Organizator wydaje podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności 
z tytułu zawartej umowy, w formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie po-
siadania zabezpieczenia finasowego na wypadek niewypłacalności w formie 
gwarancji oraz odprowadzania składek na Fundusz.

8.  Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wy-
daną przez ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji 
imprezy lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat 
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności organiza-
tora. Data ważności, jej numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umo-
wie-zgłoszeniu.

9.  Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego odprowadzania składek od 
umów należnych od umów składki na TFG, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz 
ust. 2 pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek 
na zasadach określonych ustawą. Kwota należna z tytułu składki na TFG, 
obliczana jest za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą 
ustawą deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w termi-
nie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie.

10. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpiecze-
niowej - szczegółowych informacji udziela podróżnemu:

1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do 
kraju Urząd Marszałkowski lub najbliższą placówką konsularną Rzeczypospo-
litej Polskiej. Adresy i telefon właściwego Urzędu Marszałkowskiego znajduje 
się w formularzu informacyjnym.

2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 
imprezę - ubezpieczyciel.

11. Organizator do cen imprez turystycznych dolicza składkę na TFP, która jest 
w całości odprowadzana na Turystyczny Fundusz Pomocowy, utworzony 
na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek pobierania skła-
dek dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających 
na polskim rynku. Wysokości składek są ustalane Rozporządzeniem Mini-
stra Rozwoju, Pracy i Technologii i zależą od kraju docelowego oraz rodzaju 
transportu.

V. OCHrONA DANYCH OSOBOWYCH
1.  Administratorem danych osobowych podróżnych uczestniczących w impre-

zach turystycznych organizowanych przez organizatora jest Biuro Podróży i 
Turystyki Almatur-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 90-417 Łódź ul. 
Piotrkowska 59. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych 
spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 
z Biurem Podróży i Turystyki Almatur-Łódź (e-mail: dpo@almatur.pl, tel. 42 
637 11 22).

2.  W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych 
osobowych podróżnych jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpie-
czeń S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (01-208) (e-ma-
il: info@ signal-iduna.pl, tel. +48 22 505 65 06). W sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontakto-
wać się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@signal idu-
na.pl lub pisemnie na podany adres. Pełna informacja na temat przetwarza-
nia danych przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.
signal-iduna.pl.

3.  Podane przez podróżnych dane osobowe będą przetwarzane przez Admini-
stratora w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w 
celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na 
organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub do-
chodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbęd-
ne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej. 
Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a 
także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie 
jak: przewoźnicy, hotele, firy ubezpieczeniowe, a także biura współpracu-
jące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego 
wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Uzyska-
ne dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz 
po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków prawnych - zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Dane osobowe podróżnych nie będą podlegać zauto-
matyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profiowaniu. Informujemy o 
prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, a także o prawie do 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do 
przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarza-
ne również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane doty-
czą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec 
tego przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając 
stosowną informację na adres mailowy Administratora. Ponadto każdemu 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych 
osobowych narusza przepisy RODO. W dowolnym momencie istnieje również 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opar-

tego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez 
przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Administratora.

VI. ZmIANY UmOWY PrZeD rOZPOCZĘCIem ImPreZY
1. Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą 

warunki udziału w imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy 
uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z 
tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest 
skuteczne wobec organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwa-
łym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 
dni przed rozpoczęciem imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone 
w rozsądnym terminie.

2.  Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w 
pkt. 1, będzie wiązać się dla organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając 
ich zapłaty wykaże je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą 
przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora na sku-
tek przeniesienia umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty 
poniesione przez organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczące-
go w imprezie podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają 
solidarnie.

3.  Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samolotowymi i/ 
lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach 
możliwość zamiany uczestników może być ograniczona warunkami zakupu 
przez Almatur biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia doku-
mentacji wizowej.

4.  Organizator przed rozpoczęciem imprezy może dokonać jednostronnie zmia-
ny innych niż cena warunków umowy – gdy zmiana jest nieznaczna i jed-
nocześnie organizator poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, 
zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

5.  Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony 
zmienić główne właściwości usług turystycznych, to jest elementy umowy 
określone w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może spełnić specjalnych 
wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt

6.  Cena i inne niż cena warunki umowy mogą być zmienione przed rozpoczę-
ciem imprezy w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 5 – 13. 

7.  Podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany: 
a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub 
innych źródeł zasilania; b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycz-
nych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpo-
średniego udziału w realizacji imprezy, w tym podatków turystycznych, opłat 
lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz 
na lotniskach;     c)  kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy. 

8.  Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed 
datą rozpoczęcia imprezy, 

9. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może dokonać jednostronnie: a) 
podwyższenia ceny w granicach do 8% całkowitej ceny imprezy, z zastrze-
żeniem ust.6; b) zmiany warunków innych niż cena warunków umowy – gdy 
zmiana jest nieznaczna i jednocześnie organizator poinformuje podróżnego 
o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. 

10. Organizator powiadamia podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i 
zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej 
obliczenia. Jeśli w ofercie nie wskazano waluty mającej znaczenie dla danej 
imprezy to przyjmuje się, że jest to EUR - dla krajów europejskich i USD – 
dla pozostałych.

11. Organizator ma prawo do podwyższenia ceny, a podróżny do obniżenia 
ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 5, które 
nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku 
obniżenia ceny organizator może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu 
rzeczywiste koszty obsługi, przedstawiając na żądanie podróżnego dowód 
ich poniesienia. 

12. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony 
zmienić główne właściwości usług turystycznych, to jest elementy umowy 
określone w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może spełnić specjalnych 
wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4, lub proponuje podwyższe-
nie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z 
art. 45 ust. 2. – niezwłocznie powiadamia o tym podróżnego w sposób jasny, 
zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie 
zaoferować podróżnemu imprezę zastępczą, w miarę możliwości o tej samej 
lub wyższej jakości. 

13. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w pkt. 10, w wy-
znaczonym, rozsądnym terminie informuje organizatora, że przyjmuje pro-
ponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo odstępu-
je od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku 
wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje 
zastępczą imprezę. 

14. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o których mowa w pkt. 10, 
prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, podróżny jest upraw-
niony do odpowiedniego obniżenia ceny. 

15. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt. 11, organi-
zator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca 
wpłaty dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwol-
niony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. Przepisy art. 50 ust. 
2-8 ustawy stosuje się odpowiednio. 

VII. ODSTĄPIeNIe OD UmOWY PrZeD rOZPOCZĘCIem ImPreZY
1.  Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każ-

dym czasie przed jej rozpoczęciem.
2.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, w razie odstąpienia od 

umowy, podróżny jest zobowiązany do zapłacenia wskazanej przez organi
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zatora opłaty. Wysokość tej opłaty zależna jest od tego w jakim czasie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział 
w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spo-
dziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług 
turystycznych. Opłata ta w wysokości określonej w punktach 3 i 4 stanowi 
równowartość rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z dokonanymi 
już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.

3.  Opłata za odstąpienia od umowy wynosi standardowo za osobę:
- do 45 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia wyjazdu - 15% ceny imprezy
- od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny imprezy
- od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 9 do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% ceny imprezy
- od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia - 

90% ceny imprezy.
4. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi przy imprezach samolotowych za 

osobę:
- do 90 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny imprezy
- od 89 do 45 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 30 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% ceny imprezy
- od 14. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia 

- 90% ceny imprezy.
5.  Na żądanie podróżnego organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie 

od umowy. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
6.  Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez pono-

szenia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nieunik-
nionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym 
lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację 
imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może 
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

7.  Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w impre-
zie, jest mniejsza niż 35 dla imprez autokarowych oraz mniejsza niż 30 dla 
imprez samolotowych (chyba, że umowa stanowi inaczej), a organizator po-
wiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie nie później:

- niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
- niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
- niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.
8.  Organizator może rozwiązać umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać 

pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodat-
kowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować 
umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator 
powiadomi podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłocz-
nie, przed rozpoczęciem imprezy.

9.  Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których 
mowa w art. 47 ust. 4 i 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 
umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis art. 47 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

VIII. reALIZACJA UmOWY O ImPreZĘ
1.  Podróżny zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia po-

dróży określone w dokumentach podróży. Zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakoń-
czenia podróży, nawet jeśli znajduje się na trasie przejazdu/ przelotu wymaga zgody 
organizatora.

2.  Impreza rozpoczyna się i kończy w dacie wskazanej w umowie-zgłoszeniu. Doba 
hotelowa zwyczajowo zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godz. 9.00. W dniu 
wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu/wyjazdu, podróżny winien opuścić pokój ho-
telowy przed upływem doby hotelowej. 

3.  Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem 
tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora, który udzieli mu 
dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdowych, które będą go 
obowiązywały.

4.  Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumentami 
wymaganymi dla danej podróży (w tym związanymi z ochroną przed chorobami za-
kaźnymi), a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi przez organizatora.

5.  W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany jest do stosowania się do wskazó-
wek pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela organizatora dotyczących realiza-
cji programu, w szczególności do przestrzegania godzin zbiórki uczestników imprezy.

6.  Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządko-
wych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.

7.  Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową, 
organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z koszta-
mi, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności 
przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio. Jeżeli organizator nie usunie nie-
zgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może 
dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny 
nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia 
niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta 
niezwłocznie.

8.  Jeżeli organizator w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w 
umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciąża-
nia podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie 
świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w 
imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został 
zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określo-
nej w programie imprezy, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie 
ceny imprezy. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko 
wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie, lub 
jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

9.  W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a organizator 
nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróż-
nego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli 
impreza obejmuje transport podróżnych, organizator zapewnia powrót podróżnego 
do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżne-

go dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzu-

ci zgodnie z postanowieniem pkt. 9, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania 
obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy.

11. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie podróżnemu powrotu do kraju zgod-
nie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator po-
nosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii 
równoważnej do określonej w umowie, przez okres do 3 nocy.

12. W czasie trwania imprezy, podróżny ma prawo do korzystania z pomocy i opieki 
przedstawiciela organizatora, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie doty-
czące realizacji umowy.

13.  Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł 
się w trudnej sytuacji, w tym, zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, gdy niemożliwe jest 
zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie tu-
rystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc ta, polega 
w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdro-
wotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; a także na udzieleniu podróżne-
mu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze 
środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o 
których mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzie-
lenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego 
lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora.

IX. ODPOWIeDZIALNOŚĆ OrGANIZATOrA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług tury-

stycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane 
przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

2.  Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono 
niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zanie-
chaniem podróżnego.

3.  Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody 
lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypła-
ca odszkodowanie lub zadośćuczynienie

4.  Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w 
przypadku, gdy organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi podróżny lub 
osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a 
niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgodność została 
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

5.  Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.

6.  Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie 
lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są 
częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do organizatora.

7.  W przypadkach innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, organizator ogranicza 
odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, do trzykrotności ceny 
imprezy turystycznej względem każdego podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje 
się w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
niedbalstwa.

X. PrOCeDUrA rOZPATrYWANIA SKArG
1.  Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela organi-

zatora w miejscu realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o wszelkich nie-
zgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej 
niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom 
skarga winna być złożona przez podróżnego niezwłocznie, tak, aby organizator mógł 
jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zale-
ca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na 
innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfiację 
podróżnego i imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. numer umowy oraz datę 
imprezy), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponad-
to powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W 
przypadku złożenia skargi po terminie, organizator jest uprawniony do uznania jej za 
bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień podróżnego do dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. Podróżny, 
w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora powinien zapewnić współpracę z 
organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.

2.  Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do organiza-
tora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została ona na-
byta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę organizatorowi. Skargę wnie-
sioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do 
organizatora. Agent turystyczny oraz przedstawiciel organizatora w miejscu realizacji 
imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń podróżnego związanych 
z umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez podróżnego skargi.

3.  Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu w postaci 
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okolicz-
ności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4.  Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań podróżnego związanych z realizacją 
imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-3.

5.  O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, or-
ganizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia 
roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, or-
ganizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w 
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega or-
ganizator jest Inspekcja Handlowa

-  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądowego roz-
wiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję 
Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm? event=main.home2show&lng=PL. Podróżny jest uprawniony do złoże-
nia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia umowy z 
wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej organizatora (online). 
Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie 
sporu między nim a organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecz-
nika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumen-
tów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

XI. POSTANOWIeNIA KOŃCOWe
1.  W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy 

ustawy, kodeksu cywilnego, wskazane ustawą przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 
pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczą-
cych konsumentów usług turystycznych.

2.  Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym przepisów powołanych w warun-
kach uczestnictwa, na stronie internetowej organizatora pod adresem www.almatur.
pl bądź pod adresem: www.sejm.gov.pl.

3. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 grudnia 2021 r.



54 Informacje dodatkowe

A. Cena
1. Oferta turystyczna zawarta w katalogu imprez została opracowana na podstawie ze-

branych informacji, stanu prawnego oraz poziomu kursów walut aktualnych w dniu jej 
udostępnienia. Cena imprezy obejmuje świadczenia podane w umowie.

2. Podane w katalogu informacje o płatnych na miejscu kosztach biletów wstępu, imprez fa-
kultatywnych, komunikacji miejskiej opłat administracyjnych itp. mają charakter orien-
tacyjny. Mogą one ulec nawet znaczącej zmianie w związku z ograniczeniami covidowy-
mi, zmianami taryf i koniecznością wcześniejszych opłat rezerwacyjnych.

3. Cenę zniżkową dla dziecka stosuje się, gdy jest ono zakwaterowane z co najmniej dwo-
ma osobami pełnopłatnymi, chyba że w umowie zapisano inaczej.

4.  Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat związanych z reali-
zacją imprezy turystycznej lub z usługami indywidualnie zamawianymi podczas pobytu 
za granicą (np. opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, 
korzystanie z minibaru, opłaty wylotowe itp.) w miejscu ich powstania.

B. Transport autokarowy
1. Almatur korzysta z autokarów własnych oraz innych koncesjonowanych przewoźników 

drogowych. Autokary są oznaczone tablicą z logo Almaturu umieszczonym za przednią 
szybą autokaru.

2. Na imprezach autokarowych, w miarę dostępności miejsc na trasach dojazdowych istnie-
je możliwość zmiany miejsca wyjazdu lub powrotu. Zmian tych można dokonać bezpłat-
nie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku dokonywania zmian 
w 7 dniu lub później przed rozpoczęciem w imprezy każdorazowo pobierana jest opłata 
wysokości 50 zł od osoby.

3. W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 6 osób), organizator za-
strzega sobie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym nie-
zwłocznie powiadomi podróżnego na trwałym nośniku, nie później niż 7 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru innego 
miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Almatur, za zwrotem całości wpłaconej 
wcześniej dopłaty za miejsce wsiadania. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia od 
organizatora, w wyznaczonym terminie informuje organizatora, że przyjmuje propono-
waną zmianę miejsca wyjazdu albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wnie-
sionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.

4. Podczas przejazdów po Polsce możliwe są przesiadki, a trasy do miejsca przesiadkowego 
mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar docelowy, takimi jak np. 
samochód osobowy, mikrobus, inny autokar.

5. Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym odjazdem 
autokaru.

6. Podróżni mogą skorzystać z pierwszych dostępnych dla podróżnych 4 miejsc w autokarze 
za kierowcą i pilotem, po dokonaniu dopłaty za wybór tych miejsc (w miarę możliwości 
- decyduje kolejność zgłoszeń). Pozostałe miejsca w autokarach przydzielane są według 
daty dokonywania rezerwacji. Miejsca wskazuje podróżnym pilot w momencie wsiada-
nia do autokaru docelowego. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wyłącznie 
potwierdzonym inwalidztwem lub ciążą, mogą być uwzględnione życzenia Podróżnych 
dotyczące wyboru miejsca w autokarze (z wyjątkiem miejsc dostępnych za dodatkową 
opłatą). Wymagający podróżni, w trosce o ich komfort psychiczny i fizczny, mają moż-
liwość skorzystania z dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdo-
wych, po dokonaniu dopłaty za to miejsce. Opcja ta jest szczególnie polecana osobom 
ze zwiększoną wagą ciała.

7. Na pokładzie autokarów obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. 
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się 
podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru. 
Jeśli fotele są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie 
przejazdu autokaru.

8. Możliwość korzystania z toalet w autokarach, ze względu na ich małą pojemność oraz 
komfort podróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzy-
stanie z toalet publicznych podczas przerw w podróży i zabranie ze sobą drobnych monet 
na związane z tym płatności.

9. Klimatyzacja pozwala uzyskać odpowiednią temperaturę w autokarze. Jednak w czasie 
najwyższych upałów, jej wydajność może być ograniczona, a schłodzenie autokaru dla 
niektórych osób niewystarczające. Poza tym klimatyzacja może nie działać, gdy wyłą-
czony jest silnik autokaru np. podczas dłuższych postojów czy oczekiwaniu na granicy.

10. Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w auto-
karach i innych środkach transportu bagaż osobisty (przewożony pod nadzorem pasaże-
ra) oraz zasadniczy - przekazany obsłudze autokaru.

11. Na trasie przejazdu autokaru z Polski do miejsca docelowego za granicą, średnio co 
3-4 godziny organizowane są postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i 
barem. Czas postoju wynosi od 15 do 45 minut Przy niektórych, dłuższych trasach prze-
widziane są dłuższe postoje (na posiłek). Ceny ciepłych posiłków w zajazdach w krajach 
Unii Europejskiej to równowartość 10-15 EUR, a w pozostałych krajach 8-10 EUR.

12. W okresie wakacyjnym część miejsc w autokarze może być zajęta przez grupę młodzie-
żową odbywającą przewóz na tej samej trasie, pod opieką wychowawców.

13. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych ilość bagażu ograniczona jest do 
jednej sztuki bagażu zasadniczego (max. 20 kg, o ile oferta nie przewiduje inaczej) oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego (do 5 kg) na osobę, w wymiarach nieprzekraczają-
cych ustalonych norm. Opłaty za przewóz nadbagażu w samolocie uiszczane są przez 
podróżnego. Obsługa autokarów ma prawo odmówić zabrania bagażu, który przekracza 
podane limity. Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien być podpisany 
imieniem i nazwiskiem właściciela.

14. Obsługa może odmówić zabrania na pokład samolotu lub autobusu osób nietrzeźwych.
15. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokłado-

wego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.
16. W przypadku dojazdu podróżnych na miejsce pobytu własnym środkiem transportu, 

dokumentem potwierdzającym wykupienie określonych świadczeń jest voucher, który 
to po przyjeździe na miejsce pobytu podróżny przedstawia w miejscu określonym na 
voucherze (recepcja, biuro miejscowe, rezydent, pilot itp.). Voucher jest dokumentem 
uprawniającym podróżnego do otrzymania świadczeń, które są w nim zawarte.

C. Imprezy lotnicze
1. Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się zwykle na dwie godziny przed planowaną 

godziną wylotu  warto jednak być wcześniej ze względu na procedury związane z prze-
pisami sanitarnymi. Bilety lotnicze wydawane są na lotnisku przez przedstawiciela Alma-
turu i obejmują przelot tam i z powrotem. Bilety należy zachować na przelot powrotny.

2. Podczas lotu uczestnicy znajdują się pod opieką personelu pokładowego. Jeśli z grupą 
nie podróżuje pilot grupy, to po odprawie celnej w kraju docelowym powita Podróżnych 
przedstawiciel Almaturu i skieruje do odpowiednich autokarów lub mikrobusów.

3. W porcie wylotowym bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska. 
Nie wolno zabierać w nim przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, takich jak na 
przykład: noże, nożyczki, scyzoryki, pilniczki do paznokci. Obowiązują również zaostrzo-
ne przepisy dotyczące przewożenia płynów. Aby uniknąć utraty tego typu przedmiotów 
zalecamy umieszczenie ich w bagażu głównym.

D. Zakwaterowanie
1. W katalogu podano położenie, rodzaj i kategorie obiektów zakwaterowania (kategorii 

hotelu), określanej według przepisów kraju pobytu.
2. Hotele i inne obiekty zakwaterowania z taką samą ilością gwiazdek w różnych krajach 

mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi. Zakwaterowanie podczas imprez ob-
jazdowych może być oferowane w obiektach, które nie posiadają oficjlnej kategoryzacji.

3. Opis rodzaju zakwaterowania, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w ofer-
cie. W większości hoteli i apartamentów doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, 
a kończy o godzinie 9.00. Podróżni podróżujący transportem zorganizowanym podczas 
oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu skła-
dają bagaże w miejscu wskazanym przez pilota.

4. Jeśli w ofercie występują pokoje trzy lub czteroosobowe to oznacza, że w pokoju może 
znajdować się łóżko małżeńskie lub dostawka. Metraż pokoi dwu i trzyosobowych może 
być podobny.

5. Single bez dopłat – osoby uczestniczące samotnie w imprezach objazdowych mogą unik-
nąć dopłaty za pokój jednoosobowy, wyrażając chęć i zgodę na dokwaterowanie do 
pokoju 2 lub 3 osobowego, ewentualnie 2 osobowego z dostawką.

6. Jeżeli pokoje wyposażone są w klimatyzację, to zwykle działa ona okresowo, w zależności 
od temperatury powietrza, pory roku oraz przepisów wewnętrznych hotelu.

7. W większości krajów śródziemnomorskich, a szczególnie w Turcji obowiązuje zakaz wno-
szenia na teren hotelu artykułów spożywczych i napojów zakupionych poza hotelem.

8. Ciepła woda w hotelach krajów śródziemnomorskich podgrzewana jest z reguły za po-
mocą baterii słonecznych. Mogą więc wystąpić czasowe braki w dostawie ciepłej wody 
w pewnych godzinach ze względu na zwiększone zapotrzebowanie oraz warunki atmos-
feryczne. Posiłki

9. Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danej imprezy. Występują tam m. 
in. następujące rodzaje posiłków:

-  Śniadanie – może składać się, zgodnie z lokalną specyfią, z pieczywa, wędliny, masła, ew. 
jajka, sera, pomidora lub innych warzyw, dżemu oraz kawy lub herbaty.

-  Śniadanie kontynentalne - składa się przeważnie z pieczywa, masła, miodu, dżemu oraz 
kawy lub herbaty.

-  Obiad składa się z pierwszego dania (w zależności od kraju może to być: zupa, makaron 
z sosem, bulion itp.). Drugiego dania (ziemniaki, frytki, ryż, makaron, mięso, ryba, kur-
czak, sałatki itp.) i czasami deseru (lody, ciasto, owoce w zalewie itp.)

-  Kolacje (zwane również obiadokolacjami) składają się zwykle z menu podobnego jak przy 
obiedzie: przystawka lub zupa oraz danie główne.

10. Napoje do posiłków (poza śniadaniami) są dodatkowo płatne, chyba, że umowa prze-
widuje inaczej.

11. Sposób podawania potraw może być określony następująco: 
-  posiłki serwowane: podróżni otrzymują określony zestaw potraw (czasami możliwość 

wyboru z 2, 3 zestawów - o ile tak mówi oferta),
-  bufet: większość lub wszystkie potrawy są pobierane indywidualnie przez gości, bez 

ograniczeń ilościowych. We wszystkich obiektach obo wiązuje zakaz wynoszenia potraw 
poza obręb restauracji.

12. W trakcie wyjazdów zagranicznych przeważnie są serwowane dania kuchni regionalnej, 
których smak, sposób podania oraz składniki mogą odbiegać od przyzwyczajeń polskich 
turystów.

e. realizacja imprez
1. Uczestnicy wyjazdów znajdują się pod opieką pilota w czasie podróży i rezydentów lub 

przedstawicieli biura miejscowego w czasie pobytu.
2. Podczas wycieczek autokarowych usługi są świadczone dla całej grupy. Przybliżona li-

czebność wycieczek autokarowych wynosi ok. 45 osób.
3. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w trakcie wyjazdu dostęp do niektórych 

zwiedzanych miejsc może być ograniczony, a ramowy program wycieczki zmodyfiowany.
4.  Na imprezy objazdowe zabierane są dzieci powyżej 6 roku życia, pozostające pod opieką 

rodzica lub opiekuna.
5. Podczas realizacji programu turystycznego piloci polscy nie oprowadzają po wnętrzach 

budynków zabytkowych, muzeach oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem danego 
kraju dla miejscowych, licencjonowanych przewodników (zwykle dodatkowo płatnych).

6. Imprezy fakultatywne pozwalają połączyć wypoczynek z poznaniem odwiedzanego 
kraju, jego kultury i mieszkańców. Organizowane są na miejscu pobytu podróżnych 
turystów przez biura miejscowe. W katalogu podawany jest w celach informacyjnych, 
orientacyjny program i uśrednione ceny najbardziej typowych miejscowych imprez. Od-
płatność za nie wnoszona jest przez turystów do biura organizującego daną imprezę. Nie 
wszystkie imprezy fakultatywne odbywają się z udziałem polskojęzycznego przewodni-
ka. Uczestnictwo w imprezach fakultatywnych jest dobrowolne, a Almatur nie gwaran-
tuje, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż do realizacji mogą 
być wymagane odpowiednie warunki pogodowe lub minimalna ilość chętnych, określona 
przez miejscowe biuro.

7. AlmaTour Guide - na wybranych wycieczkach stosowany jest bezprzewodowy, elektro-
niczny system komunikowania się pomiędzy pilotem lub przewodnikiem, a podróżnymi. 
Podczas zwiedzania miast oraz wnętrz obiektów (muzea, zamki, kościoły, pałace itp.) 
pilot/przewodnik korzysta z mikrofonu z nadajnikiem, a uczestnicy z niewielkich, indywi-
dualnych, jednorazowych słuchawek i odbiorników, co znacznie ułatwia przekazywanie 
informacji. Wycieczki na których stosowany jest system AlmaTour Guide są specjalnie 
oznaczone w katalogu, a odpłatność za korzystanie z niego jest uwzględniona w pobiera-
nych na wycieczce kosztach programowych. W celu właściwej pracy odbiornika w czasie 
całej wycieczki należy go wyłączyć po każdorazowym zwiedzaniu, aby nie dopuścić do 
rozładowania baterii.

F. Ubezpieczenia
1. Każdy podróżny imprezy organizowanej przez Almatur jest ubezpieczony na mocy podpi-

sanej umowy generalnej z ubezpieczycielem w zakresie podanym w „Warunkach uczest-
nictwa”. Almatur poinformuje klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na 
odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to 
także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

2. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy obejmuje amatorskie uprawianie sportu, czyli 
uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie jako 
forma czynnego wypoczynku.

3. Uczestnicy zagranicznych imprez narciarskich i snowboardowych dodatkowo objęci są 
ubezpieczeniem związanym z uprawianiem sportów zimowych, którego przedmiotem 
jest OC rzeczowe i osobowe, suma ubezpieczenia - 30000 EUR oraz sprzęt sportowy, 
suma ubezpieczenia - 1000 PLN.

4. Uczestnicy korzystający z imprez zamieszczonych w katalogu imprez są dodatkowo 
ubezpieczeni od kosztów leczenia w następstwie chorób przewlekłych. Za przewlekłą 
uważa się chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami, 
leczoną w sposób stały lub okresowy.

5. Podróżny musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w danej imprezie 
w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych podróżnych imprezy. 
W trosce o zdrowie podróżnych, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, sugerujemy 
przed podjęciem decyzji o wyjeździe udanie się do lekarza i zasięgnięcie jego opinii w 
tej sprawie.

6. Zalecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem 
tego ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją 
z imprezy z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest 
dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. O szczegółach dotyczących tego rodzaju 
ubezpieczenia poinformują Państwa sprzedawcy, u których można również nabyć polisę.

7. W przypadku konieczności hospitalizacji lub wykonania usługi medycznej. Podróżny po-
winien skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela. Kontakt z Centrum 
Alarmowym Ubezpieczyciela oraz poddanie się zaleceniom obsługi jest warunkiem ubie-
gania się o zwrot poniesionych kwot i odszkodowania. Podróżny winien dbać o to, aby 
każdy wydatek był udokumentowany rachunkami. Z roszczeniami wynikającymi z 
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ubezpieczeń uczestnicy występują bezpośrednio do ubezpieczyciela w terminie do 7 dni 
po powrocie do Polski. Szczegółowych informacji udzielają piloci, rezydenci oraz sprze-
dawcy. 

8. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów ko-
mórkowych i innych przedmiotów wartościowych w czasie trwania imprezy. Powinny 
one być zawsze noszone w sposób bezpieczny przy sobie, a podczas pobytu w obiek-
tach zakwaterowania zalecamy, aby gotówka, biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy 
posiadane przez podróżnych były przechowywane w sejfiehotelowym. Należy również 
zwrócić uwagę przed każdym opuszczeniem pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna 
pozostawały zamknięte.

9. Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpiecze-
nie to nie obejmuje zniszczenia lub utraty walizki/torby podróżnej, sprzętu sportowego, 
biżuterii, pieniędzy oraz dzieł sztuki. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubez-
pieczenia przenośnych telefonów, sprzętu fotograficzneo i komputerowego oraz audio-
-video jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

10. Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń mogą Państwo uzyskać w przedstawiciel-
stwach Signal Iduna S.A. na terenie całego kraju, w biurach Almaturu oraz na stronach 
internetowych Almaturu.

G. Wyprawy egzotyczne
1. Przy podpisywaniu zgłoszenia na wyprawę egzotyczną prosimy o podanie kontaktowego 

adresu e-mail oraz o podanie prawidłowych danych paszportowych: a) seria i numer 
paszportu; b) data wydania oraz termin ważności paszportu; c) miejsce wydania/ organ 
wydający; d) obywatelstwo; e) miejsce urodzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę 
i dokładnie sprawdzić czy dane osobowe wpisane do umowy-zgłoszenia są zgodne z 
danymi w paszporcie. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich nie-
zgodność z paszportem zabieranym na wyprawę, może spowodować dodatkowe koszty 
związane z realizacją imprezy turystycznej lub zmianą danych uniemożliwić uczestnictwo 
w zarezerwowanej imprezie.

2. Uczestnicy wypraw egzotycznych (tj. wyjazdach poza Europę i region Morza Śródziem-
nego oraz do Rosji) objęci są następującymi ubezpieczeniami przez Signal Iduna S.A: 
koszty leczenia (KL) suma ubezpieczenia - 60.000 EUR, koszty ratownictwa (KR) suma 
ubezpieczenia - 7.000 EUR (podlimit KL), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NW) 
suma ubezpieczenia: 15.000 zł, bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł, oraz 
koszty kwarantanny 1.000 EUR. 

3. Przy wyjazdach do niektórych krajów egzotycznych mogą występować zagrożenia zdro-
wotne i związane z nimi szczepienia oraz inne działania profiaktyczne. Zalecamy dodat-
kowe skontaktowanie ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania aktualnej 
informacji o wymaganych szczepieniach i porad w sprawie profiaktyki.4.  Koszty rzeczy-
wiście ponoszone przez Almatur w związku z organizacją imprez egzotycznych i związa-
ne z tym koszty potrąceń z tytułu rezygnacji lub zmiany terminu wyprawy egzotycznej 
przez Podróżnego są uzależnione przede wszystkim od konieczności wcześniejszego 
wykupu biletów na przeloty rejsowe oraz kosztów wizowania i są zwykle wyższe od 
ponoszonych przy innych imprezach.

5. Na wyprawy egzotyczne nie są zabierane dzieci poniżej 14 roku życia, a ze względu na 
odmienność klimatów, stref czasowych, kuchni oraz intensywność programu nie są one 
wskazane dla osób powyżej 75 roku życia. W takim przypadku zalecamy uzyskanie 
zgody lekarza na uczestnictwo w wyjeździe.

H. Informacje wizowe i paszportowe
1. Podróżny ma obowiązek wskazać w umowie kraj, który wydał mu paszport i którego ma 

zamiar użyć w podróży do miejsca docelowego pobytu. Jednocześnie organizator infor-
muje, że podróżny wyjeżdżający poza Unię Europejską zobowiązany jest do posiadania 
ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski, przy czym nie 
może to być paszport tymczasowy), zawierającego wolne strony, aby – w związku z im-
prezą – możliwe było wstawienie wiz lub innych oznaczeń. Przy wyjeździe do krajów Unii 
Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy 
również wszystkich dzieci, niezależnie od ich wieku.

2. Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europej-
skiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i 
Liechtenstein). Polacy podróżujący do krajów Unii Europejskiej i EOG oraz Szwajcarii, 
Bośni-Hercegowiny, Serbii, Macedonii i Albanii mogą przekraczać granicę na podstawie 
paszportu lub dowodu osobistego (wyjątek – Islandia). W pozostałych krajach świata 
przekroczenie granicy następuje na podstawie ważnego paszportu.

3. Paszporty w Polsce są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Woje-
wódzkich. Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni. Podróżny imprezy w 
przypadku kradzieży, zagubienia paszportu lub innych dokumentów związanych z podró-
żą powinien natychmiast o tym fakcie zawiadomić przedstawiciela biura oraz zgłosić się 
do najbliższego konsulatu lub ambasady polskiej na terenie kraju pobytu.

4. Aktualne informacje na temat przepisów wizowych można znaleźć w informacji MSZ na 
stronie www.msz.gov.pl. Wizy są wystawiane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne 
i urzędy konsularne. Do uzyskania wizy zwykle konieczny jest prawidłowo wypełniony 
wniosek wraz z jednym zdjęciem oraz opłata za wizowanie.

5. Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty, których ilość i przezna-
czenie nie wskazują na cel handlowy. Z reguły można wwieźć 200 lub 250 szt. papiero-
sów, 1 litr mocnego alkoholu lub 2 litry wina lub 5 litrów piwa. Dużo bardziej restrykcyjne 
są przepisy dotyczące wwozu na teren Unii Europejskiej papierosów i alkoholu. O ewen-
tualnych zmianach dotyczących wymogów formalnych będziecie Państwo informowani 
przez sprzedawców oferty.

I. Informacje zdrowotne
1. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z Covid-19 uczestnicy powinni się liczyć  

z obowiązkiem dostosowania się do aktualnych wytycznych i ograniczeń wprowadzo-
nych w danym kraju, w tym do posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających 
szczepienie lub negatywny wynik testu. Zalecamy skorzystanie ze szczepień, gdyż tylko 
one pozwalają na unikniecie większości ograniczeń związanych z podróżą i zwiedzaniem, 
a sam test może być niewystarczający.

2. Niezależnie od sytuacji epidemicznej należy też zawsze pamiętać o zachowaniu minimum 
sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej 
wody mineralnej.

3. Przy wyjazdach zagranicznych prosimy przed i po zawarciu umowy o śledzenie bieżących 
komunikatów z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych MSZ, dostępnych na 
stronach: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) oraz z 
aktualnymi informacjami na stronach internetowych Almaturu.  4.  W przypadku wystą-
pienia jakiś specyficzych zagrożeń zdrowotnych, lub ewentualnego wprowadzenia spe-
cjalnych wymogów sanitarnych Uczestnicy będą informowani przez sprzedawców oferty.

5. Radzimy wszystkim podróżnym przed podjęciem decyzji o wyjeździe, a w szczególności 
uczestnikom wypraw egzotycznych, aby skonsultowali decyzje ze swoim lekarzem.

BPiT Almatur – Katowice sp. z o.o. 
40-096 Katowice ul. 3 Maja 7 
wpisany do KRS pod numerem 000118293, NIP: 634-013-36-77 
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Śląskiego – nr wpisu 0469. 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. 
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 516971. 
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego. 
tel. 32 258 89 46, e-mail: katowice@almatur.pl 
www.almatur.katowice.pl

BPiT Almatur – Częstochowa sp. z o.o. 
42-217 Częstochowa, ul. F. Nowowiejskiego 2
wpisany do KRS pod numerem 0000137026, NIP: 573-000-40-65 
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Śląskiego – nr wpisu 51. 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. 
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 518940. 
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego. 
tel. 34 365 55 67, e-mail: czestochowa@almatur.pl
www.almatur.czestochowa.pl

Almatur – Opole sp. z o.o. 
45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2 
wpisany do KRS pod numerem 000069853, NIP 754-0033-74-51.
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka  
Województwa Opolskiego nr 009. 
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.  
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Numer gwarancji: M 516394
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Opolskiego. 
tel. 77 423 28 32, e-mail: opole@almatur.pl   www.almatur.opole.pl

BPiT Almatur – Polska S.A. 
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10 lok. 10  
wpisany do KRS pod numerem. 0000163898, NIP:526-030-43-20 
 Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka  
Województwa Mazowieckiego – nr wpisu k-665.  
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.  
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Numer gwarancji: M518424.  
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
tel. 22 826 26 39, e-mail: office@almatur.pl   www.almatur.pl

BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. 
61-815 Poznań ul. F. Ratajczaka 26/8/111 
wpisany do KRS pod numerem 0000324034, NIP: 779-235-30-24 
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego – nr wpisu 566. 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. 
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 516970. 
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
tel.: 61 855 76 33, e-mail: poznan@almatur.pl   www.almatur.poznan.pl

Organizatorami imprez turystycznych zawartych w niniejszym katalogu są:



EGZOTYCZNE ESKAPADY  
Z ALMATUREM

Infolinia egzotyka 32 775 09 11
e-mail: egzotyka@almatur.pl

cuda natury ● Skarby architektury ● wspaniała przyroda ● Fascynujący ludzie ● niesamowita przygoda

P  Polski, doświadczony pilot na całej trasie   – od wylotu z Polski do powrotu.
       P  Małe grupy - komfort zwiedzania – już od 8 osób
  P  Programy dla obieżyświatów   – z nami zobaczysz więcej!




