
WYCIECZKI OBJAZDOWE      EGZOTYCZNE ESKAPADY

Podróże 
bliskie i  dalekie

20
23



02 

ZWIEDZAMY EUROPĘ
Słoneczny wypoczynek

07 Polska 8/11 dni
Wczasy nad morzem

polSka na weekend
10 Polska kpTp 4 dni

Podlasia czar

11 Polska kpTM 4 dni
Mazurskie opowieści

12 Polska kpTe 4 dni

Śladami Kopernika
13 Polska kpTT 4 dni

Zamki Krzyżackie
14 Polska kpTw 4 dni

Szlak Piastowski

15 Polska KPTA 4 dni
Sen o Warszawie

16 Polska KPTB 4 dni
Między Wisłą a Bugiem

17 Polska KPTH 4 dni
Bieszczadzkie połoniny

18 Polska KPTK 3 dni
Kraków i okolice

19 Polska KPTR 4 dni
Karkonoskie uroki                 

20 Polska KPTD 3 dni
Z wizytą we Wrocławiu

21 Polska OPSZ 3 dni
Szlakiem zielonogórskich winnic  

22 Polska OPSO 3 dni
Opolski bifyj                                

23 Polska OPST 3 dni
Zasmakuj Kujaw 

europa Środkowa
24 Polska - Litwa KPTL 4 dni

Augustowskie noce

25 Polska - Czechy KPTC 4 dni
Tajemniczy Dolny Śląsk

26 Polska - Niemcy OPPN 3 dni
Urokliwy Szprewald

27 Polska - Słowacja KPTS 4 dni
Tatrzańskie uroki

28 Słowacja KSTS 3 dni
Słowacki Raj

29 Czechy KCTP 3 dni
Weekend w Pradze

30 Czechy KCTD 4 dni
Nie tylko Praga

31 Czechy KCTT 4 dni
Czeskie rezydencje i zamki

32 Węgry KHTM 4 dni
Tokaj, czardasz i termy

33 Węgry KHTD 4 dni
Nie tylko Budapeszt

34 Węgry KHTB 3 dni
Weekend w Budapeszcie

35 Węgry - Austria - Słowacja KHTS 4 dni
Trzy stolice

36 Austria KATS 4 dni
Panorama Salzburga

37 Austria - Słowacja KATD 4 dni
Wiedeń i okolice

38 Austria KATT 7 dni
Smaki Tyrolu

39 Austria - Niemcy KDTZ 7 dni
Zamki Ludwika II

40 Austria - Niemcy KDTE 5 dni
Bawaria

41 Niemcy KDTS 4 dni
Drezno i okolice

42 Niemcy - Szwajcaria - Francja KDTR 7 dni
Wzdłuż Renu i Mozeli

43 Niemcy KDTB 4 dni
Berlin i okolice   

europa  pÓłnocna
44 Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia KLTD 9 dni

Bałtyckie białe noce

45 Litwa - Łotwa - Estonia KLTB 8 dni

Baltic Tour

46 Dania - Szwecja - Norwegia ONSD 6 dni
Skandynawskie stolice

47 Islandia PITI 5 dni
Spektakle natury

KRAJE BAŁKAŃSKIE
48 Słowenia KSTD 4 dni

Zachwycająca Słowenia

49 Słowenia KSTO 7 dni
Barwy Słowenii

50 Słowenia - Chorwacja KCTE 5 dni
Istria Express                   NOWOŚĆ

51 Chorwacja - Bośnia i Hercegowina KCTK 7 dni
Chorwackie klimaty                

52 Słowenia - Chorwacja KCTS 7 dni
Powiew Adriatyku

53 Chorwacja - Bośnia i Hercegowina KCTO 9 dni
Adriatyk Tour

54 Serbia - Czarnogóra - Macedonia - Albania KMTO 11 dni
Słoneczne Bałkany

55 Serbia - Czarnogóra - Macedonia - Albania KMTB 9 dni
Egzotyczne Bałkany

56 Bośnia i Hercegowina KBTW 9 dni
Bałkańska mozaika

57 Grecja KGTW 9 dni
Greckie wakacje

58 Grecja KGTT 9 dni
Akropolis Tour

59 Grecja KGTP 11 dni
Zorba, wino i Ty!

Spis treści

Spis treści
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85 Szwajcaria KITS 9 dni

Szwajcarskie specjały

86 Szwajcaria KITE 5 dni

Szwajcarski Express         NOWOŚĆ

87 Francja KFTE 5 dni

Paryskie rendez-vous      NOWOŚĆ

88 Francja KFTL 7 dni

Paryż i zamki

EGZOTYCZNE ESKAPADY

90 Gruzja KEEG 11 dni

Morze Czarne i Kaukaz

92 Gruzja - Armenia KEEE 10 dni

Piękno Zakaukazia

94 Mongolia KEEM 10 dni

Jurty na Gobi

96 Kuwejt - Bahrajn - Arabia Saudyjskia - ZEA - Oman KEEZ 11 dni

Pięć monarchii Zatoki Perskiej

98 Pakistan KEGP 11 dni

W krainie kolorów, mango i ośmiotysięczników

100 Indie KEEI 12 dni

Pięć pereł Indii

102 Japonia KEEJ 14 dni

Dwie wyspy samurajów

104 Japonia KEEW 8 dni

Japoński wachlarz

106 Tajwan - Filipiny - Korea Południowa KEET 15 dni

Trzy oblicza Azji

108 Singapur - Malezja - Tajlandia KEED 14 dni

Tercet egzotyczny

110 Tajlandia-Wietnam-Kambodża-Malezja-Singapur-Indonezja KEES 18 dni

Sześć krajów Azji

112 Nowa Zelandia - Australia KEEA 19 dni

Po drugiej stronie Ziemi

114 Kanada - USA KEEH 18 dni

Dwie strony Ameryki Północnej

116 USA - Belize - Gwatemala - Meksyk KEGG 15 dni

Z Manhattanu do Majów

118 Peru - Boliwia - Ekwador KEEC 17 dni

Trzy skarby Inków

120 Chile - Argentyna - Urugwaj - Paragwaj - Brazylia KEEF 16 dni

Pięć krajów Ameryki Południowej

122 RPA-Eswatini-Mozambik-Zambia-Zimbabwe-Botswana KEER 16 dni

Sześć krajów Afryki

124 Wyciąg z Polisy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

125 Warunki uczestnictwa

128 Informacje dodatkowe i Organizatorzy

130 Rozkłady jazdy

131 Rozkłady jazdy i Lista przystanków

60 Rumunia KRTD 11 dni

Tajemnicza Rumunia

61 Rumunia KRTO 9 dni

Perły Karpat

62 Serbia - Bułgaria - Turcja - Rumunia KTTB 11 dni

Czarnomorskie skarby 

63 Turcja KTTS 7 dni

Niesamowity Stambuł   NOWOŚĆ

64 Turcja KTSK 7 dni

Stambuł i Kapadocja      NOWOŚĆ

65 Turcja KTTK 11 dni

Bajkowa Kapadocja

66 Turcja KTTI 11/14 dni

Odkrywamy Turcję

EUROPA ZACHODNIA
67 Włochy CITW 6 dni

Venezia Tour

68 Włochy CITV 7 dni

Viva Italia

69 Włochy CITC 9 dni

Capri Tour

70 Włochy CITB 7 dni

Toscana Tour

71 Włochy CITE 9 dni

Toskania i Cinque Terre

72 Włochy CITI 7 dni

Alpejskie jeziora

73 Włochy - Francja CITX 9 dni

Liguria i Lazurowe wybrzeże

74 Włochy CITA 9 dni

Na kraniec włoskiego obcasa

75 Włochy CITR 7 dni

Rzymskie Dolce Vita

76 Włochy CITG 14 dni

Giro D’Italia

77 Francja - Hiszpania KETP 16 dni

Słoneczna Iberiada

78 Hiszpania PETC 10 dni

Flamenco show

79 Hiszpania CERW 9 dni

Hiszpański relaks 50+

80 Hiszpania PETB 5 dni

Długi Weekend w Barcelonie

81 Portugalia PPTL 4 dni

Długi Weekend w Lizbonie       

82 Portugalia OPOT 5 dni

Weekend w  Porto   

83 Luksemburg - Belgia - Holandia KBTH 7 dni

Podbój Beneluxu

84 Lichtenstein - Szwajcaria - Francja KITL 7 dni

Alpejska kraina

Spis treści



04 Dlaczego Almatur

TURYSTYKA NIEBANALNA!

Ciekawe programy, małe grupy
Interesujące  programy wycieczek, połączone z aktywnym zwiedzaniem. Sprawna realizacja programu i dobra opieka.

Klub Stałego Klienta
Profity dla uczestników imprez z ostatnich trzech latach. Stali Klienci mają prawo do specjalnej zniżki w wysokości 5% (nie dotyczy wczasów w Polsce).

Zapraszamy znajomych!
Stałych klientów zapraszamy do udziału w akcji - Przyprowadź przyjaciela! Znajomi, którzy nie są naszymi Stałymi Klientami dostaną 5% zniżki, a Wa-
sza zniżka dla Stałych Klientów wzrośnie do 7,5%!

AlmaTour Guide
Na większości wycieczek objazdowych stosowny jest bezprzewodowy system komunikowania się pilota/przewodnika z grupą  
– AlmaTour Guide. 

Gwarancja niezmienności ceny
Ze względu na wzrost określonych kosztów i kursów walut ceny imprez mogą wzrosnąć. Dajemy możliwość ochrony przed taką ewentualnością 
poprzez nabycie opcji -  Gwarancja niezmienności ceny. 

Bezpieczna rezerwacja
Fakultatywny pakiet Bezpieczna rezerwacja daje możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy lub zmiany rezerwacji, bez podania przyczyn - do 
30 dni przed imprezą.  Opcja nie dotyczy imprez samolotowych i egzotycznych. 

Dla wygodnych
Na części naszych wycieczek autokarowych proponujemy podróż bez nocnych przejazdów oraz kolacje w cenie.  
Wycieczki te oznaczone są w katalogu specjalnym symbolem.  

Pierwsze miejsca w autokarze
Osobom, które chcą zająć miejsca z przodu autokaru dajemy taką możliwość, za odpowiednią dopłatą.  

Dodatkowe miejsca w autokarze
Wymagającym podróżnym, w trosce o ich komfort psychiczny i fizyczny, proponujmy  możliwość wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach 
podczas wycieczek objazdowych.

Spokojna podróż
Almatur ma obecnie najlepsze spośród polskich organizatorów ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy zagranicznej. Nasz pakiet ubezpieczeniowy 
Bezpieczne podróże przegotowany we współpracy z Signal-Iduna obejmuje m.in. choroby przewlekłe, zachorowanie na Covid, kwarantannę, koszty 
ratownictwa, a suma ubezpieczenia kosztów leczenia została podwyższona do 60.000 EUR.

Pakiet gwarancyjny
W przypadku, kiedy organizacja danej imprezy jest niemożliwa ze względu na niedostateczną ilość uczestników lub siłę wyższą gwarantujemy możli-
wość skorzystania z innej dostępnej oferty Almaturu w aktualnej w dniu zakupu cenie, z uwzględnieniem obowiązujących promocji oraz dodatkową  
zniżką 10% (5% przy imprezach samolotowych i egzotycznych). 

STOP



05Promocje

Promocja Podróże 2023 

SUPer FIrST MoMeNT
do 31 stycznia 2023

Zniżki:

Bezpieczna rezerwacja 
Pakiet Bezpieczna rezerwacja daje możliwość bezkosztowego od-
stąpienia od umowy lub zmiany rezerwacji, bez podania przyczyn 
- do 30 dni przed imprezą. W czasie promocji możesz go wykupić 
ze zniżką 50% (nie dotyczy imprez samolotowych i egzotycznych).

Gwarancja niezmienności ceny
W czasie promocji możesz wykupić opcję ochrony przed wzro-
stem ceny imprezy ze zniżką 50%.

Pakiet gwarancyjny
Przy ewentualnej anulacji imprezy gwarantujemy możliwość 
skorzystania z innej oferty Almaturu w aktualnej cenie (w tym 
promocyjnej lub last minute), z dodatkową  zniżką 10% (im-
prezy samolotowe i egzotyczne 5%).

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji
W czasie promocji możesz wykupić ubezpieczenie  Signal Idu-
na S.A - koszty imprezy turystycznej ze zniżką 50%.

wycieczki objazdowe do 40%   
dla stałych klientów  do  45% 

Najniższe ceny
Masz gwarancję, że kupujesz w możliwie najniższej cenie i masz 
największy wybór. Nigdy później nie będą dostępne tak duże raba-
ty promocyjne (z wyjątkiem ewentualnego Last Minute).

wyprawy egzotyczne do 30% 
dla stałych klientów  do  35%

Warunki promocji Super First moment:
1. Promocje powyższe dotyczą imprez zagranicznych oraz krajowych wycieczek objazdowych zawartych w katalogu Almaturu  Podróże 2023” (nie dotyczą wczasów 

pobytowych w Polsce).  
2. W czasie obowiązywania promocji zaliczki pobierane przy zakładaniu rezerwacji zostały obniżone do 15%. Pozostałą cześć płatności należy wpłacić 21 dni przed wyjaz-

dem, a przy imprezach samolotowych i egzotycznych – 45 dni przed wyjazdem. 
3. Ilość miejsc przeznaczona do sprzedaży promocyjnej na poszczególnych imprezach i terminach jest ograniczona i może zostać wyczerpana przed końcem promocji.
4. Promocje dotyczą tylko rezerwacji indywidualnych oraz oferty katalogowej. Nie dotyczą zamówień grupowych powyżej 10 osób, dla których cena ustalana jest odręb-

nie i może być wyższa. 
5. Almatur zapewnia, że w promocji stosowane są najniższe ceny, które nie będą już później dostępne, poza ewentualną ofertą Last minute. 
6. Pakiet gwarancyjny - przy ewentualnej anulacji imprezy, Almatur umożliwi skorzystania z innej dostępnej oferty Almaturu w aktualnej w dniu zakupu cenie, w uwzględ-

nienie obowiązujących promocji, z dodatkową  zniżką 10% (5% przy imprezach samolotowych i egzotycznych).
7. W ramach promocji proponujemy nabycie polisy ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej i przerwania imprezy turystycznej Signal Iduna Polska TU S.A, ze zniżką 50%. 



06 Adresy

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 

81-365 Gdynia 
ul. Starowiejska 42-48 lok.4
tel: (58) 301 24 24
     510 274 792   

44-100 Gliwice
ul. Wrocławska 4
tel.  (32) 231 88 19
 695 552 355
gliwice@almatur.pl   

40-096 Katowice 
ul. 3 Maja 7
tel.  (32) 259 64 18
 (32) 259 88 58
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 
almaturlodz@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 

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

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. 

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. 

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

Imprezy grupowe
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty realizacji imprez dla grup zorganizowanych. Na życzenie Klienta mamy możliwość przygo-
towania specjalnych programów, dopasowanych do oczekiwań i możłiwości.



   Słoneczny wypoczynek 07

Polska   Wczasy nad morzem

Położenie: położony w centrum miejsco-
wości, na dużym zalesionym terenie, od-
dalony od plaży ok. 80 m. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4-osobo-
we z łazienkami, balkonami lub tarasami, 
TV i sprzętem plażowym. Pokoje są usytu-
owane w budynku głównym i dwóch mu-
rowanych pawilonach .
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji dnia 
pierwszego do śniadania dnia ostatniego. 
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego 
stołu, obiady serwowane.
Do dyspozycji gości: Do dyspozycji gości 
jadalnia z kominkiem i bezpośrednim 
wyjściem do ogrodu,stoły do ping ponga, 

boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw 
dla dzieci, wyznaczone miejsce na ognisko 
i grill ogrodowy.

Położenie: położony na dużym, zadrze-
wionym i ogrodzonym terenie, w odle-
głości ok. 600 m od morza. 
Zakwaterowanie: domki drewniane na 
podmurówce 2, 3, 4, 5 i 6-osobowe z 
tarasami i łazienkami. Na wyposażeniu 
wszystkich domków są telewizory, lo-
dówki i czajniki elektryczne.
Wyżywienie: 2 x dziennie - Śniadania w 
formie szwedzkiego stołu, Obiadokolacja 
2- daniowa, serwowana, Turnus rozpoczy-
na się obiadokolacją a kończy śniadaniem.
Do dyspozycji gości: świetlica, boisko 
sportowe, kort tenisowy, kręgielnia ple-
nerowa, tenis stołowy, wypożyczalnia 

rowerów, plac zabaw dla dzieci, sauna 
oraz miejsce na ognisko i grilla. Bezprze-
wodowy internet.

Położenie: usytuowany jest w naturalnym 
zespole parkowo-leśnym EKO-PARKU, w 
odległości ok. 700 m od morza i 5 km od 
centrum miasta. 
Zakwaterowanie: w 5 murowanych, pię-
trowych budynkach. Pokoje 1, 2 i 3-os. z 
łazienkami, TV, radiem, czajnikiem elek-
trycznym i sprzętem plażowym. Niektóre 
z balkonami. Na korytarzach do dyspozycji 
lodówki.
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji pierw-

szego dnia do śniadania ostatniego dnia. 
Śniadanie i kolacje w formie szwedzkiego 
stołu, obiady serwowane.
Do dyspozycji gości:  jadalnia, recepcja i 
drink-bar z tarasem. Na terenie obiektu 
jest miejsce na ognisko i grilla, plac zabaw, 
trawiaste boisko sportowe, baza rehabili-
tacyjna wypożyczalnia rowerów i kijków 
do Nordic Walking oraz siłownia zewnętrz-
na. W obrębie budynku recepcyjnego jest 
internet Wi-Fi. 

Położenie: obiekt znajduję się ok. 150 m 
od plaży, w centrum miejscowości na du-
żym zalesionym i ogrodzonym terenie.
Zakwaterowanie: pokoje 2-3 osobowe w 
budynku głównym, z łazienkami, TV, radio, 
czajnik, sprzęt plażowy
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji pierw-
szego dnia do śniadania ostatniego dnia. 
Wyżywienie wydawane w sąsiadującym ( 
ok 75m) OW JANTAR. Śniadania i kolacje - 
bufet, obiady serwowane.

Do dyspozycji gości: jadalnia, plac zabaw 
dla dzieci, boisko do piłki plażowej, tenis 
stołowy, altana, wypożyczalnia rowerów 
i kijów do Nordic Walking . Na terenie 
ośrodka znajduje się również pole do mini 
golfa oraz  mały odkryty basen z podgrze-
waną wodą. Internet Wi-Fi.

Położenie: obiekt składa się z 4 budynków 
położony jest w centrum miejscowości ok. 
200 m od morza.
Zakwaterowanie: Pokoje 1, 2, 3 i 4-osobo-
we, z łazienkami i TV. Czajniki bezprzewo-
dowe i lodówki dostępne na korytarzach.
Wyżywienie: 2 x dziennie - Śniadania w 
formie szwedzkiego stołu. Obiadokolacja 
2- daniowa, serwowana, Turnus rozpoczy-
na się obiadokolacją a kończy śniadaniem.
Do dyspozycji gości: jadalnia z kominkiem, 

sauna, grill, mini plac zabaw. W bezpo-
średnim sąsiedztwie obiektu znajdują się 
oświetlone korty tenisowe i kompleks bo-
isk sportowych. Wi-Fi w obrębie recepcji.

Położenie: duży kompleks wczasowy, po-
łożony 350 m od plaży. 
Zakwaterowanie: W budynku Przodow-
nik - pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z 
łazienkami i TV oraz sprzętem plażowym. 
W budynkach Ania/Sabinka -  pokoje 2, 3 
i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami i TV 
oraz sprzętem plażowym. Pokoje odświe-
żeniu.
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji pierw-
szego dnia do śniadania ostatniego dnia 

turnusu, śniadania i kolacje w formie 
szwedzkiego stołu. 
Do dyspozycji gości: jest sauna, salka do 
gimnastyki korekcyjnej, siłownia, kort 
tenisowy, plac do imprez plenerowych, 
boiska do siatkówki i piłki nożnej, szachy 
plenerowe, wypożyczalnia rowerów, bi-
lard, tenis stołowy i plac zabaw, jadalnia, 
a także wolnostojący budynek kawiarni z 
drink-barem Internet Wi-Fi.

TERMINY 
01 05.06 – 15.06.2023
02 14.06 – 24.06.2023
03 23.06 – 03.07.2023
04 02.07 – 12.07.2023
05 11.07 – 21.07.2023
06 20.07 – 30.07.2023
07 29.07 – 08.08.2023
08 07.08 – 17.08.2023
09 16.08 – 26.08.2023
10 25.08 – 04.08.2023
11 03.09 – 13.09.2023
12 12.09 – 22.092023

Pogorzelica – Ośrodek Wypoczynkowy „Kormoran” Pogorzelica – Terimex

Kołobrzeg – Ośrodek Wczasowy „Podczele II”

Sianożęty – Ośrodek Wypoczynkowy „Madamaku”

Rewal – Ośrodek Wczasowy „U Longina”

Dźwirzyno – Ośrodek Wczasowy „Ania”

Szczegóły oferty: ceny,  rozkład jazdy, lista 
przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 

wsiadania na stronie www lub u sprzedawcy.

Cena od  1990 zł

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 10 noclegów.
Wyżywienie: zgodnie z opisem przy obiekcie
Transport: komfortowy autokar z WC, klimatyza-
cją, barkiem i video lub mikrobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
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Polska   Wczasy nad morzem

Położenie: w centrum Pustkowa, ok. 
100 m od plaży. Usytuowany na dużym, 
zielonym 2,5 hektarowym, ogrodzonym 
terenie.
Zakwaterowanie:  pokoje 2,3 i 4 os. z 
łazienkami. We wszystkich pokojach: 
TV, czajnik, naczynia (szklanki, talerzyki, 
sztućce) sprzęt plażowy (wiatrochron, 
leżaki).
Wyżywienie: 
Poza sezonem: 3 x dziennie - śniadania i 
obiadokolacje w formie bufetu oraz ser-

wowany obiad.
W sezonie: 2 x dziennie - śniadania i 
obiadokolacje w formie bufetu.
Do dyspozycji gości: baseny odkryte - je-
den o wymiarach 15 m x 13 m, drugi ba-
sen dla dzieci z mini parkiem wodnym, 
tenis stołowy, stół z piłkarzykami, nowy 
plac zabaw i kącik zabaw dla dzieci, za-
daszone miejsce na ognisko, boisko do 
siatkówki.

Położenie: nad samym morzem, zejście 
schodami na plażę ok. 100 m  lub  350 
m od obiektu. Kilka minut spacerem do 
centrum Rewala.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4-os., 
z łazienkami (pokoje 3 i 4-osobowe – na 
potwierdzenie). Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w telewizor, radio - wszystkie 
komfortowo umeblowane, sprzęt plażo-
wy; większość pokoi posiada balkon.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania 
i obiadokolacje w formie szwedzkiego 

stołu.
Do dyspozycji gości: kawiarnia, basen 
zewnętrzny, brodzik dla dzieci z podgrze-
waną wodą, ogródek z miejscem na grill 
oraz ognisko, pokój oraz plac zabaw dla 
dzieci, wypożyczalnię rowerów, parking.

Położenie: ok. 250 m od morza, w pięknie 
zagospodarowanym ogrodem bezpośred-
nio przy Alei Bursztynowej. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 – osobowe Stan-
dard, 2 os. Lux z dostawkami w postaci sof i 
foteli oraz 3 os. studio (pokoje Lux i studio 
– tylko na potwierdzenie). W obiekcie znaj-
dują się dwa pokoje przystosowane dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z 
prysznicem, dwa ręczniki (mały i kąpielowy), 
telewizor, Wi-Fi, lodówkę, telefon, sprzęt pla-

żowy (leżak, parawan, torba plażowa). Więk-
szość pokoi posiada balkony lub tarasy.
Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadania i obia-
dokolacje w formie bufetu. 
Do dyspozycji gości: Kompleks basenowy 
(basen solankowy, basen pływalny z wielo-
ma atrakcjami, jacuzzi, ścieżka do masażu 
stóp, sauna sucha), baza zabiegowa i SPA, 
sala fitness, słoneczna jadalnia i nastrojo-
wa weranda, przepiękny hotelowy ogród, 
letnia kawiarenka, plac zabaw dla dzieci, 
monitorowany parking.

Położenie: ok. 350 m od morza, otoczo-
ny ogrodem. W okolicy wiele ścieżek 
spacerowych, szlaki rowerowe, ścieżka 
zdrowia. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. 
wyposażone w pełen węzeł sanitarny - 
umywalka, prysznic, WC, ręczniki (jeden 
ręcznik na osobę na cały pobyt), a tak-
że w TV. Pokoje 4 osobowe na potwier-
dzenie.
Wyżywienie:
Poza sezonem: 3 x dziennie w formie 

serwowanej.
W sezonie: 2 x dziennie - śniadania w for-
mie bufetu i serwowane obiadokolacje.
Do dyspozycji gości: stół tenisowy, bo-
isko do siatkówki i koszykówki, świetlica 
z TV oraz ogród.

Położenie: 120 m od morza, w centrum 
Ustronia Morskiego. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. wy-
posażone w dwa jednoosobowe łóżka, 
biurko/toaletkę, krzesła, szafę lustro, 
telefon, TV, parawan plażowy. Pokoje 
posiadają łazienkę z kabiną prysznicową, 
ręczniki łazienkowe.
Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania 
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, 
obiady serwowane; w trakcie pobytu: 1 
kolacja grillowa, 1 seans w grocie solnej, 

1 słodkie popołudnie w kawiarni, 2 x di-
sco/dancing.
Do dyspozycji gości: kawiarnia ze sło-
necznym tarasem przed obiektem, jadal-
nia, winda, ogródek grillowy, sala kon-
ferencyjna, baza SPA i rehabilitacyjna: 
grota solna, sala fitness, gabinety: ko-
smetyczny, podologiczny i biorezonansu. 
parking. Dla najmłodszych przy ośrodku 
znajduje się plac zabaw oraz boisko 
sportowe, a w ośrodku kącik malucha.

Pustkowo – Ośrodek Zem – Tourist

Rewal – Ośrodek Wypoczynkowy Alcest

Niechorze – Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Jantar-SPA

Dźwirzyno – Ośrodek Wczasowy Akacja

Ustronie Morskie – Ośrodek Alka Sun Resort
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Polska   Wczasy nad morzem

Położenie: 300 m od morza na ogrodzo-
nym terenie o pow. 3 ha. Część hotelowa 
kompleksu Fala1 to 5 nowoczesnych jed-
nopiętrowych pawilonów wśród zieleni i 
drzew. Obiekt posiada sale konferencyj-
ne i bankietowe. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3-os. o 
podwyższonym standardzie z łazienką z 
WC i kabiną prysznicową, balkonem lub 
tarasem. Wyposażone w komplet wypo-

czynkowo-sypialniany, stolik i krzesła, 
szafa, czajnik elektryczny, TV SAT, Inter-
net WiFi, meble ogrodowe, parawan. 
Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania 
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, 
obiady serwowane), dodatkowo 1 x grill.
Do dyspozycji gości: kawiarnia, boisko do 
piłki nożnej i siatkówki plażowej, sprzęt 
plażowy, wypożyczalnia rowerów, plac 
zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, 

sala bilardowa, siłownia, gabinet masa-
żu, salon kosmetyczny. Wiele atrakcji 
podczas pobytu: grill, ognisko - muzyka 
z DJ, zajęcia fitness. Bezpłatny parking.

Położenie: ok. 150 m od morza. Ośrodek 
na ogrodzonym terenie, posiada 100 
miejsc noclegowych.
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4-oso-
bowe, z łazienkami. Nie ma możliwości 
zakwaterowania w pokoju 1 osobowym. 
Każdy pokój posiada loggię balkonową, 
telewizor, czajnik bezprzewodowy, su-
szarkę do włosów, akcesoria plażowe 
(parawan, krzesła turystyczne, koce). W 

każdym pokoju bezpłatne Wi-Fi.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania w 
formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje 
serwowane, dodatkowo ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.
Do dyspozycji gości: bilard, stoły teni-
sowe, kącik brydżowy, biblioteka, sala 
fitness, kort tenisowy, boisko do piłki 
siatkowej, plażowej, koszykowej, tenisa 
ziemnego i badmintona, zadaszony grill, 

plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnie: 
rowerów, sprzętu sportowego m.in. ra-
kiety tenisowe, piłki, kije nordic walking.

Położenie: na klifie w sąsiedztwie lasu, 
niedaleko jezior Wicko i Kopań; w linii 
prostej 50 m od morza co pozwala od-
dychać czystym morskim powietrzem. 
Do plaży prowadzi ścieżka przez las - ok. 
300 m.
Zakwaterowanie: Eleganckie pokoje 2, 
3, 4 os. wyposażone w gustowne meble, 
minilodówkę, tv sat (LCD 32″) leżak, pa-
rawan. Łazienki z prysznicem, umywal-

ką, WC. Pokoje 4 osobowe na potwier-
dzenie.
Wyżywienie: 1 x dziennie – śniadania w 
formie bufetu.
Do dyspozycji gości: Restauracja, coctail 
bar, wypożyczalnia rowerów i kijków do 
nordic walking, bezpłatny parking i do-
stęp do internetu, kącik i plac zabaw dla 
dzieci.

Położenie: ok. 500 m od morza, na ogro-
dzonym, zielonym terenie o pow. 2,5 ha. 
32 pokoje w dwóch piętrowych pawilo-
nach. Do centrum miejscowości 600 m
Zakwaterowanie: 2,3 lub 4 os. pokoje, 
wyposażone w TV kablową oraz lodów-
kę i czajnik, wifi. Wszystkie pokoje mają 
własną łazienkę i balkon.
Wyżywienie: 3 x dziennie: śniadania, 
obiady, kolacje - serwowane, dodatkowo 

ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Do dyspozycji gości: trawiaste boisko do 
piłki nożnej i siatkówki oraz boisko do 
mini koszykówki. Do dyspozycji wcza-
sowiczów 20 rowerów górskich, sprzęt 
plażowy, stoły do tenisa stołowego, 
dwa place zabaw dla dzieci. 

Położenie: 350 m od morza, na ogrodzonym 
terenie (ok. 4 ha) w sanatoryjno-wczasowej 
części miasta, z dala od ulicznego ruchu i 
zgiełku nadmorskiego kurortu. 
Zakwaterowanie: 1, 2, 3 i 4 os. pokoje znajdu-
ją się w różnych budynkach. Wszystkie poko-
je wyposażone są w: telewizor, chłodziarkę, 
czajnik elektryczny, zestaw plażowy (leżak, 
parawan, koc), sejf pokojowy (dodatkowo 
płatny) oraz łazienki z prysznicami, suszarką 

do włosów i ręcznikami po 1 sztuce na oso-
bę. Pokoje 4 osobowe - na potwierdzenie. 
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i 
obiadokolacje w formie szwedzkiego sto-
łu, dodatkowo 1 x grill. Możliwość wy-
kupienia 7 obiadów w formie bufetu. 
Do dyspozycji gości: basen odkryty z pod-
grzewaną wodą, brodzikiem dla dzieci i 
przeciwprądem - czynny od maja do końca 
września. Przy basenie leżanki do opalania 

(bezpłatnie), boisko, siłownia zewnętrzna, 
centrum Medi SPA – oferujące zabiegi pro-
filaktyczno-lecznicze, z gabinetami: masażu, 
magnetoterapii, elektroterapii, laserotera-
pii, światłolecznictwa, krioterapii i hydrote-
rapii, centrum odnowy biologicznej – sauna 
fińska, jacuzzi, studio cardio, Body Space, 
bieżnia, rowerki, orbitreki,  kawiarenka przy 
basenie, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, 
grill.

Położenie:   200 m od plaży i 100 m od Pro-
menady Światowida w centrum kurortu. 
Zakwaterowanie: Pokoje typu stan-
dard: 1, 2 os. pokoje, każdy wyposażony 
w łazienkę z prysznicem, TV, radio, ręcz-
niki, lodówkę. 
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania 
i obiadokolacje w formie szwedzkiego 
stołu; w trakcie pobytu: 1 kolacja grillo-
wa z Gajkiem Kaszubskim.

Do dyspozycji gości: Kompleks baseno-
wo-saunowy, siłownia, parking, rowery, 
kijki do nordic walking, sala zabaw dla 
dzieci, plac zabaw i boiska na zewnątrz, 
bilard, dart, piłkarzyki, sprzęt plażowy, 
wifi. Na terenie ośrodka znajduje się ka-
wiarnia oraz baza Spa & Wellness.

TERMINY 
01 28.04 – 07.05.2023
02 05.05 – 14.05.2023
03 12.05 – 21.05.2023
04 19.05 – 28.05.2023
05 26.05 – 04.06.2023
06 02.06 – 11.06.2023
07 09.06 – 18.06.2023
08 16.06 – 25.06.2023
09 23.06 – 02.07.2023
10 30.06 – 09.07.2023
11 07.07 – 16.07.2023
12 14.07 – 23.07.2023
13 21.07 – 30.07.2023
14 28.07 – 06.08.2023
15 04.08 – 13.08.2023
16 11.08 – 20.08.2023
17 18.08 – 27.08.2023
18 25.08 – 03.09.2023
19 01.09 – 10.09.2023
20 08.09 – 17.09.2023
21 15.09 – 24.09.2023
22 22.09 – 01.10.2023

Łazy – Kompleks Rekreacyjno – Wypoczynkowy Fala 1

Darłówko – Ośrodek Wczasowy Bartek

Jarosławiec – Pensjonat Słoneczna Plaża

Rowy – Ośrodek Wczasowy Bryza

Łeba – Kompleks Lech Resort & SPA

Jastrzębia Góra – Dom Wczasowy Zew Morza

Szczegóły oferty: ceny,  rozkład jazdy, lista 
przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce 

wsiadania na stronie www lub u sprzedawcy.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów.
Wyżywienie: zgodnie z opisem przy obiekcie
Transport: komfortowy autokar z WC, klimatyza-
cją, barkiem i video lub mikrobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Cena od  1420 zł



10 POlSKA NA WEEKEND
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przejazd do Tykocina – 
miasta zwanego „perłą baroku”. Jego 
długą i bogatą historię odzwierciedlają 
liczne zabytki, a już sam układ urbani-
styczny jest ciekawą atrakcją – przypomi-
na charakterystyczny układ żydowskiego 
miasteczka. Znajduje się tu jedna z naj-
większych i najlepiej zachowanych syna-
gog w Polsce. W dawnej Rzeczypospolitej 
gmina żydowska w Tykocinie była najbo-
gatszą po krakowskiej. Spacer zabytko-
wymi, brukowanymi uliczkami, wzdłuż 
których ciągną się drewniane domki, na 
klimatyczny rynek główny, o trapezowa-
tym kształcie i barokowym stylu. Zoba-
czymy pomnik hetmana Czarneckiego, 
Kościół Trójcy Przenajświętszej oraz fil-
mową Gospodę Zapiecek. Przejazd do 
hotelu w okolicy Białegostoku na nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu udamy się do Kruszynian 
- stolicy polskich Tatarów. Tu znajdzie-
my najwięcej śladów tradycji tatarskich. 
Kruszyniany to wieś - legenda, o ciekawej 
architekturze drewnianej z aurą Orientu i 
najstarsze w Polsce skupisko wyznawców 
islamu, wywodzących się z pierwszych 
Tatarów osadzonych tutaj przez Jana III 
Sobieskiego ponad 300 lat temu. Poczu-

jemy niepowtarzalną atmosferę kresów 
dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
– pełną tolerancji, zrozumienia i akcepta-
cji różnorodności. Następnie przejedzie-
my do urokliwego, otoczonego Puszczą 
Knyszyńską zabytkowego Supraśla. Tu 
poczujemy prawdziwy klimat i specyfi-
kę Podlasia. Zwiedzimy jedyny w swoim 
rodzaju Monaster z cerkwią p.w. Zwia-
stowania Bogurodzicy. Czas wolny - moż-
liwość indywidualnej degustacji regio-
nalnych potraw. Późnym popołudniem 
powrócimy do Białegostoku - stolicy Pod-
lasia. Podczas spaceru zobaczymy m. in. 
zespół pałacowo - parkowy Branickich, 
Rynek Tadeusza Kościuszki z Ratuszem 
oraz Kościół Farny. Odwiedzimy również 
Muzeum Pamięci Sybiru. Krótki czas wol-
ny. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Puszczy Biało-
wieskiej - najstarszego pierwotnego lasu 
nizinnego, jedynego na naszym konty-
nencie zachowanego w stanie niemal 
nietkniętym od XIII wieku. W puszczy 
żyje największa populacja wolnego żu-
bra na świecie. Przejedziemy m. in. przez 
Hajnówkę i Bielsk Podlaski, znany z filmu 
„Znachor”. Następnie udamy się do Bia-
łowieży, gdzie zobaczymy najciekawsze 
zabytki oraz osobliwości przyrodnicze: 

Park Pałacowy, cerkiew św. Mikołaja 
Cudotwórcy, carski dworzec kolejowy 
Białowieża Towarowa – obecnie restau-
racja. Czas wolny, a następnie udamy się 
na spacer po Rezerwacie Pokazowym 
Żubrów. Powrót do Białegostoku przez 
„Krainę Otwartych Okiennic”, gdzie zo-
baczymy charakterystyczne zdobnictwo 
domów podlaskich oraz drewniane cer-
kwie. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd w okolice Siemia-
tycz, do Grabarki. Święta Góra Grabarka, 
to najważniejsze sanktuarium prawo-
sławne w Polsce. Corocznie przybywają 
tu tysiące pielgrzymów niosąc ze sobą 
krzyże wotywne, które pozostawiają na 
wzgórzu wokół cerkwi. Stało się to tra-
dycją i liczba krzyży nieustannie rośnie, 
prawdopodobnie przekroczyła już 10 
tysięcy, dlatego to miejsce nazywane jest 
także „górą krzyży”. Krótki czas wolny, 
a następnie wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do wybranego miasta.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o 
standardzie**/***. Pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.

Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może 
ulec zmianie. Wchodząc do świątyń na-
leży zadbać o odpowiedni strój (długie 
spodnie i spódnice, zakryte ramiona).
Przejazd: Warszawa - Tykocin (ok. 180 
km) - ok. 3 godz.

INFORMACJA O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł, 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne i przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 260 zł. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.

Polska

Białystok
Tykocin

BiałowieżaDrohiczyn

é Barokowy Tykocin é Białystok -  stol ica Podlasia é Kruszyniany - stol ica polskich Tatarów é Supraśl – serce Puszczy Knyszyńskiej é 
Białowieża é Puszcza Białowieska é Rezerwat Pokazowy Żubrów é Kraina Otwartych Okiennicé- „Góra Krzyży” w Grabarce é

Polska 

Podlasia czar

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTP
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 25.05-28.05.2023 1.665 zł 999 zł
02 27.07-30.07.2023 1.665 zł 999 zł
03 14.09-17.09.2023 1.665 zł 999 zł

Dopłata do pokoju 1 – os.                   350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji                145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Giżycka, jed-
nego z najważniejszych miast Mazur, 
położonego pomiędzy jeziorami Kisajno 
i Niegocin. Zwiedzimy m.in. dzielnicę 
portową z Ekomariną i Portem Żeglugi 
Mazurskiej, most obrotowy na Kanale 
Łuczańskim oraz zamek krzyżacki. Za-
kwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Owczarni, 
gdzie zwiedzimy Muzeum Mazurskie, 
mieszczące się w zabytkowym gospodar-
stwie. Po zwiedzeniu muzeum i spróbo-
waniu regionalnych smakołyków, udamy 
się do Świętej Lipki. To jedno z najważ-
niejszych sanktuariów maryjnych w Pol-
sce, a zarazem jedna z najpiękniejszych 
budowli barokowych na Mazurach, 
którego atrakcją są organy z ruchomy-
mi figurami – krótki koncert. Następnie 
udamy się do Wilczego Szańca w Gier-
łoży, głównej kwatery wojennej Adolfa 
Hitlera w czasie II wojny światowej. Po 
zwiedzaniu schronów przejazd do Gi-
życka na kolację. Wieczorem wyjątkowe 
przeżycie – wizyta w Twierdzy Boyen. W 
wieczornej scenerii poznamy tajemnice 
tego XIX-wiecznego fortu artyleryjskie-

go. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień

Po śniadaniu przejedziemy do Puszczy 
Piskiej, gdzie z Rucianego-Nidy rozpocz-
niemy rejs statkiem. Wpłyniemy na taflę 
największego w Polsce jeziora Śniardwy, 
którym dopłyniemy do Mikołajek. Tam 
zwiedzimy słynną Wioskę Żeglarską, 
gdzie cumują setki jachtów, poznamy 
też legendę Króla Sielaw. Po chwili od-
poczynku zagłębimy się w Puszczę Piską 
- pojedziemy do miejscowości Iznoty, 
gdzie odwiedzimy Gród tajemniczego 
plemienia Galindów, które w zamierz-
chłych czasach zamieszkiwało tereny 
dzisiejszych Mazur.   W XIX w. krajobraz 
mazurski urozmaicili przybyli z Rosji sta-
roobrzędowcy, w Wojnowie zachowała 
się ich molenna i klasztor, które zwiedzi-
my. Będziemy także gościć we wnętrzach 
prawosławnej cerkwi. Powrót do hotelu 
na nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu 
udamy się na Wzgórze Świętego Bruno-
na, z którego będziemy mieli możliwość 
zachwycać się wspaniałym widokiem na 
jezioro Niegocin. Następnie rozpocznie-
my naszą podróż w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 
o standardzie**/*** w Giżycku lub oko-
licy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Giżycko (ok. 560 
km) - ok. 10 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, opłaty lokalne i przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 250 zł. 
Pilot rozlicza sie z uczestnikami z kosz-
tów programowych.

Mikołajki
Giżycko Święta Lipka

Polska

é Giżycko - stol ica Mazur é Sanktuarium w Świętej Lipce é „Wilczy Szaniec” w Gierłoży é rejs po 
jeziorach mazurskich é Ruciane-Nida é Mikołajki  – Gród Galindów é Wojnowo é

Polska 

Mazurskie opowieści

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTM
Nr Termin  Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 25.05-28.05.2023 1.665 zł 999 zł
02 24.08-27.08.2023 1.665 zł 999 zł
03 14.09-17.09.2023 1.665 zł 999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Torunia – 
rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika, 
gdzie zwiedzimy najcenniejsze atrakcje 
turystyczne, znajdujące się na obszarze 
objętym wpisem na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: m.in. 
wejdziemy do wnętrz Domu Kopernika, 
zobaczymy także średniowieczny zespół 
miejski. Czas wolny. Przejazd do hotelu 
w okolicy Fromborka/Elbląga, zakwate-
rowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Fromborka – 
zacisznego miasteczka, leżącego nad 
brzegiem Zalewu Wiślanego. Niegdyś 
pracował tu, zmarł i został pochowany 
słynny astronom Mikołaj Kopernik. Zwie-
dzanie miasta, m.in.: pomnik Kopernika, 
Ławeczka Kopernika, Baszta Żeglarska, 
port i Wieża Wodna. Na Wzgórzu Kate-
dralnym, które jest Pomnikiem Historii 
będziemy podziwiać Archikatedrę Wnie-

bowzięcia NMP z grobem Kopernika, 
dawny Pałac Biskupi, a dziś Muzeum 
Mikołaja Kopernika. Wejdziemy również 
do najwyższej budowli na Wzgórzu – 
Dzwonnicy, zwanej też Wieżą Radziejow-
skiego. Na jej szczycie, na wysokości 70 
m n.p.m. znajduje się taras widokowy, z 
którego podziwiać będziemy przepiękną 
panoramę okolicy. Zwiedzimy także Szpi-
tal św. Ducha z ciekawym Muzeum Me-
dycyny i herbarium – ogród z uprawami 
ziół leczniczych. Zwiedzanie zakończymy 
popołudniowym rejsem po Zalewie Wi-
ślanym. Wieczorem – wyjście do Obser-
watorium Astronomicznego na Górze 
Żurawiej i pokaz nocnego nieba. Powrót 
do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Warmii 
i Mazur - Olsztyna, miasta otoczonego 
morzem zieleni oraz jedenastoma je-
ziorami, a także miejsca pracy Mikołaja 
Kopernika jako administratora dóbr ka-
pituły warmińskiej. Na olsztyńskim zam-

ku zobaczymy wyjątkowy skarb - jedyny 
na całym świecie zachowany instrument 
obserwacyjny Mikołaja Kopernika – ta-
blicę do wyznaczenia momentu równo-
nocy wiosennej. Po zwiedzeniu Starego 
Miasta, wizytę w Olsztynie zakończymy 
seansem w Planetarium. Powrót do ho-
telu na nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Elbląga, gdzie 
zobaczymy m.in. 97-metrową gotycką 
katedrę św. Mikołaja, Bramę Targową, 
oraz omówimy retrowersję Starego Mia-
sta. W godzinach przedpołudniowych 
wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
wybranego miasta. Zakończenie imprezy.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o 
standardzie**/*** w okolicy Fromborka 
lub Elbląga. Pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Toruń (ok. 370 km) 
- ok. 6 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 250 zł. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.

Toruń

Elbląg
Frombork

Olsztyn

Polska

é Toruń - miasto Mikołaja Kopernika é Olsztyn stol ica Warmii i  Mazur é  
Frombork nad Zalewem Wiślanym é Elbląg é 

Polska 

Śladami Kopernika

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTE
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 25.05-28.05.2023 1.665 zł 999 zł
02 24.08-27.08.2023 1.665 zł 999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Malborka na 
pasjonujące zwiedzanie Zamku Krzyżac-
kiego – największej twierdzy obronnej w 
średniowiecznej Europie i największej na 
świecie budowli ceglanej. Zamek został 
dwukrotnie pieczołowicie odrestauro-
wany, najpierw na przełomie XIX i XX 
wieku, a potem po poważnych znisz-
czeniach dokonanych w czasie II Wojny 
Światowej. Przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie i nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do dzielnicy Gdań-
ska Oliwy, gdzie zwiedzimy archikatedrę 
ze słynnymi organami oraz wysłuchamy 
krótkiego koncertu. Przejazd na zwie-
dzanie Gdańska – największego miasta 
polskiego wybrzeża. Przejazd na We-
sterplatte - po drodze stadion i jedyny 
w Polsce tunel drogowy pod dnem rze-
ki (Martwa Wisła). Następnie udamy 
się na Główne Miasto (starówka), które 
zachwyci nas mnogością pięknych ka-
mienic, klimatem kamiennych uliczek i 
przepięknym bulwarem nad Motławą. 
Zobaczymy m.in. słynny Żuraw, Ratusz 
Głównomiejski, wnętrza Bazyliki Mariac-

kiej, Fontannę Neptuna i Dwór Artusa na 
Długim Targu. Czas wolny na Głównym 
Mieście. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
na zwiedzanie krzyżackich zamków: Gniew 
– budowę zamku rozpoczęto w 1290 roku 
i po zakończeniu trwającej 40 lat budowie 
był on trzecią najpotężniejszą warownią 
zakonną na lewym brzegu Wisły. Obecnie 
jest to najlepiej zachowany krzyżacki za-
mek na Pomorzu. Usytuowana na skarpie 
potężna ceglana budowla widoczna jest z 
głównej drogi Gdańsk – Toruń. Obiekt ma 
kształt zbliżony do kwadratu z czterema 
wieżyczkami w narożach i wewnętrznym 
dziedzińcem. Wszystkie skrzydła zamku tę 
samą wysokość, jednak kondygnacji jest 
różna ponieważ niektóre z pomieszczeń 
są znacznie wyższe od innych. Zamek Kwi-
dzyn – oddalony o ok. 20 km od Gniewu 
to okazała budowla, i chociaż rozmiara-
mi nie może równać się z Malborkiem, 
to na jego terenie znajduje się obiekt, 
którego gabaryty stawiają go na pierw-
szym miejscu w całej Europie. Obiektem 
tym jest tzw. gdanisko czyli… wieża sa-
nitarno-ustępowa występująca często 
w krzyżackich obiektach. Mimo iż czasy 

świetności budowla ma już za sobą, jest 
nadal w bardzo dobrej kondycji i robi 
duże wrażenie. Przejazd do Ostródy, za-
kwaterowanie w hotelu. Dla chętnych 
wieczorny spacer po bulwarze nad je-
ziorem oraz pod zamek krzyżacki, który 
jest kolejnym przykładem architektury 
militarnej zakonu krzyżackiego. Nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na 
Pola Grunwaldzkie, gdzie w 1410 roku roze-
grała się jedna z najważniejszych średnio-
wiecznych bitew. Krótki postój, po którym 
wyruszymy w drogę powrotną. Przyjazd do 
wybranego miasta. Zakończenie imprezy.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie**/***: 2 w okolicy Gdań-
ska, 1 w okolicy Ostródy. Pokoje 2, 3 
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice – Malbork (ok. 500 km) 
- ok. 9 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 240 zł. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosztó 
programowych.

Malbork
Gdańsk

Polska

é Zamek w Malborku é Gdańsk é Zamki krzyżackie: Gniew i Kwidzyn é 
Ostróda é Pola Grunwaldu é

Polska  

Zamki Krzyżackie

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTT
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 27.07-30.07.2023 1.832 zł 1.099 zł
02 12.08-15.08.2023 1.832 zł 1.099 zł
03 14.09-17.09.2023 1.832 zł 1.099 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  1099 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przy-
jazd do Kruszwicy, gdzie zobaczy-
my ruiny późnogotyckiego zamku z 
symbolem miasta – Mysią Wieżą, o 
wysokości 32 m, z której rozpościera 
się widok na jezioro i całe miasto. Z 
przystani popłyniemy w rejs statkiem 
Rusałka po jeziorze Gopło. Następnie 
udamy się do Kolegiaty św. Piotra i 
Pawła z XII w. oraz na Stare Miasto.
Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwa-
terowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Lednicy, prze-
prawa promowa i zwiedzanie Ostrowa 
Lednickiego, który prawdopodobnie 
jest miejscem przyjęcia Chrztu Pol-
ski w 997 r. przez Mieszka I. Następ-
nie udamy się do Poznania – stolicy 
Wielkopolski. Przespacerujemy się po 
starym mieście. Zobaczymy zamek, a 
na rynku koziołki poznańskie na wieży 
renesansowego ratusza. Udamy się do 
najstarszej części Poznania – Ostrowa 
Tumskiego, który dawniej był jednym 
z ośrodków władzy państwa polskie-
go. Znajduje się tam najstarsza w kraju 

katedra, będąca miejscem pochówku 
pierwszych władców Polski. Czas wol-
ny. Przejazd do hotelu, nocleg.

3 dzień 
Po śniadaniu pojedziemy do zrekon-
struowanego prehistorycznego grodu 
w Biskupinie, w następnej kolejności 
udamy się do Wenecji, gdzie zwie-
dzimy Muzeum Kolei Wąskotorowej. 
Muzeum jest największym w Europie 
skansenem, na którego terenie zgro-
madzono unikatowe parowozy, wago-
ny towarowe i osobowe oraz drezyny. 
Przejazd do Gniezna – pierwszej stoli-
cy Polski. Zwiedzimy tu m.in. muzeum 
Początków Państwa Polskiego i gotycki 
kościół katedralny na Wzgórzu Lecha, 
który od 1000 roku jest główną świą-
tynią metropolii gnieźnieńskiej. W 
katedrze znajduje się najcenniejszy 
zabytek sztuki romańskiej w Polsce - 
Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające 
żywot św. Wojciecha. Znajduje się tam 
również sarkofag św. Wojciecha. Czas 
wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kórnika. Zwiedzi-
my tu romantyczny zamek zbudowany w 

stylu neogotyku angielskiego, po którym 
według legendy nocą krąży Biała Dama. 
Pospacerujemy po przyzamkowym parku - 
kórnickim arboretum, o powierzchni 30 ha, 
pięknym o każdej porze roku. Następnie 
przejedziemy do Rogalina, gdzie zwiedzimy 
przepiękny barokowo-klasycystyczny pałac 
z XVIII w. wybudowany przez Raczyńskich, 
który od 2011 roku posiada status pomni-
ka historii. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie**/*** w okolicy Gniezna. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Kruszwica (ok. 350 
km) - ok. 5 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 250 zł. 
Pilot rozlicza sie z uczestnikami z kosz-
tów programowych.

Rogalin 

Gniezno

Biskupin 

Poznań

Polska

é Mysia Wieża w Kruszwicy é Lednica - miejsce Chrztu Polski é Ratusz z koziołkami w Poznaniu é Prastary gród w Biskupinie 
é Gniezno - pierwsza stol ica Polski é Legenda Białej Damy w Kórniku é Pałac i  park w Rogalinie é

Polska 

Szlak Piastowski

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTW
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 25.05-28.05.2023 1.582 zł 949 zł
02 24.08-27.08.2023 1.582 zł 949 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  949 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Warszawy w 
godzinach południowych i spotkanie z 
przewodnikiem. Zwiedzanie stolicy roz-
poczniemy od Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, które w nowoczesny spo-
sób pokazuje 1000 lat dziejów polskich 
Żydów, ich historię, obrzędy, cykle życia 
wynikające z judaizmu, czas Holokau-
stu i odradzania życia po wojnie. Obiekt 
usytuowany został w centrum dawnej 
dzielnicy żydowskiej i zachwyca pełną 
symboliki architekturą. Zwiedzanie z au-
dioprzewodnikiem. Następnie udamy się 
do Pałacu Kultury i Nauki – najwyższego 
budynku i symbolu Warszawy. PKiN zo-
stał wzniesiony w latach 1952-1955 jako 
dar narodu radzieckiego dla narodu pol-
skiego. Mieszczą się w nim m.in. teatry, 
muzea, kino, basen, sala koncertowa. 
Wjedziemy windą na taras widokowy, 
skąd będziemy podziwiać panoramę 
miasta. Po zwiedzaniu przejazd do hote-
lu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg. 

2 dzień
Po śniadaniu przejazd na plac Teatralny 
ze wspaniałym gmachem Teatru Wiel-
kiego, gdzie mieści się największa scena 
operowa na świecie. Następnie udamy 
się na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Odwiedzimy Grób Nieznanego Żołnierza. 
Potem powędrujemy Krakowskim Przed-
mieściem, gdzie zobaczymy: pomnik 
Mikołaja Kopernika, stojący przed klasy-
cystycznym pałacem Stanisława Staszi-
ca, kościół św. Krzyża, gdzie znajduje się 
serce Fryderyka Chopina, Uniwersytet 
Warszawski, pomnik Bolesława Prusa, 
Hotel Bristol, Pałac Prezydencki, pomnik 
Adama Mickiewicza. Udamy się też na 
plac Zamkowy, by zobaczyć najstarszy 
świecki pomnik w Warszawie – kolum-
nę króla Zygmunta III Wazy. Następnie 
odwiedzimy Zamek Królewski. Będziemy 
zwiedzać z przewodnikiem odbudowaną 
ze zniszczeń wojennych dawną rezyden-
cję książąt, królów i prezydenta RP. Zoba-

czymy tu nie tylko piękne zamkowe wnę-
trza ale przede wszystkim wiele cennych 
dzieł sztuki, m.in.: obrazy Rembrandta, 
Marcello Bacciarellego czy weduty Ber-
nardo Belotta zwanego Canalettem. Po 
zwiedzaniu czas wolny, a potem zwie-
dzanie Starego Miasta, które w 90% było 
zniszczone podczas II wojny światowej, 
a dzięki doskonałej odbudowie zostało 
wpisane w 1980 roku na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tu: 
Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, rynek 
i uliczki staromiejskie, mury obronne i 
barbakan, pomnik Małego Powstańca i 
Jana Kilińskiego. Następnie powędruje-
my na Nowe Miasto i Plac Krasińskich. 
Po drodze zobaczymy m.in. kamienicę, 
w której urodziła się Maria Skłodowska-
-Curie, Katedrę Polową Wojska Polskiego, 
barokowy Pałac Krasińskich, nowoczesny 
gmach Sądu Najwyższego oraz pomnik 
Powstania Warszawskiego, wzniesiony w 
jego 45-tą rocznicę. Na zakończenie dnia 
odwiedzimy najstarszą warszawską ne-
kropolię – zabytkowy Cmentarz Stare Po-
wązki. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu udamy się do Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które obec-
nie jest jednym z najchętniej odwiedza-
nych miejsc Warszawy. Muzeum zostało 
otwarte w 60 rocznicę wybuchu walk 
o miasto i jest wyrazem hołdu warsza-
wiaków dla tych, którzy walczyli i oddali 
życie za wolną Polskę i jej stolicę. Zwie-
dzanie z audioprzewodnikiem. Stamtąd 
przejedziemy na Starą Pragę i poznamy 
klimat wielokulturowej Pragi. Zobaczy-
my główną w Polsce Cerkiew Metropo-
litalną, Katedrę Warszawsko-Praską, ży-
dowską mykwę, pomnik Kapeli Praskiej, 
zabytkowe kamienice i kultowy bazar 
Różyckiego, na którym niegdyś można 
było kupić wszystko, nawet czołg. Czas 
wolny. Następnie odwiedzimy Stadion 
Narodowy, którego ciekawa fasada na-
wiązuje do polskich barw narodowych, 
przypominając falującą biało-czerwoną 

flagę. Z punktu widokowego będziemy 
oglądali trybuny i boisko. Przejedziemy 
przez zielone i nowoczesne Powiśle, aby 
poznać nową twarz Warszawy z cieka-
wymi realizacjami architektonicznymi. 
Tu zobaczymy (z zewnątrz) Centrum 
Nauki Kopernik i budynek Biblioteki 
UW. Na zakończenie dnia udamy się do 
Łazienek Królewskich – letniej rezyden-
cji Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Rezydencja zachwyca architekturą i 
zielenią. Zobaczymy wspaniałe budow-
le, piękne pomniki i rzeźby: Pałac na 
Wyspie, Starą Oranżerię, Biały Domek i 
Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina, 
przy którym odbywają się fortepianowe 
koncerty oraz Belweder i pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. W drodze po-
wrotnej do hotelu przejedziemy Alejami 
Ujazdowskimi, obok Kancelarii Premiera 
Rządu RP, siedzib urzędów państwowych 
i ambasad, przez plac Trzech Krzyży i ron-
do gen. Charles’a de Gaulle’a ze słynną 
sztuczną palmą. Kolacja i nocleg. 

4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przeje-
dziemy do Wilanowa, gdzie będziemy 
podziwiać pałac króla Jana III Sobieskie-
go – wspaniałą barokową rezydencję, 
bogato zaopatrzoną w cenne dzieła sztu-
ki. Wilanów to jeden z najcenniejszych 
zabytków polskiej kultury narodowej i 
jeden z najpiękniejszych zabytków euro-
pejskiego baroku. Następnie udamy się 
do przypałacowych ogrodów. Na zakoń-
czenie wizyty w Wilanowie – czas wolny. 
Wyjazd z Warszawy około godz.13.30

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie**/*** w Warszawie. Pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje.
Transport:  Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Warszawa (ok. 300 
km) - ok. 5 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 300 zł. 
Pilot rozlicza sie z uczestnikami z kosz-
tów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Warszawa nocą – objazd miasta połą-
czony z wieczornym spacerem po Sta-
rym Mieście i pokazem Fontann ok. 35 zł 
(grupa min. 15 osób).

Warszawa

Polska

é  Warszawa é Wilanów é

Polska

Sen o Warszawie

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kPTa 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 25.05-28.05.2023 2.082 zł 1.249 zł
02 27.07-30.07.2023 1.915 zł 1.149 zł
03 12.08-15.08.2023 1.915 zł 1.149 zł
04 14.09-17.09.2023 1.915 zł 1.149 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  1149 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przejazd do malowniczo 
położonego nad Wisłą Sandomierza. 
Zwiedzanie: Brama Opatowska - symbol 
miasta, Pałac Biskupi, gotycka Bazylika, 
Dom Długosza z Muzeum Diecezjal-
nym, Collegium Gostomianum, zamek 
królewski, kościół św. Jakuba, wąwóz 
królowej Jadwigi, „Ucho Igielne”, sando-
mierski Rynek z pięknymi kamieniczkami 
i Ratuszem. Podziwiać będziemy m.in. 
zabytkowe budowle - Kamienicę Pod 
Skrzydłami z renesansowym portalem, 
Konwikt Boboli oraz słynną Kamienicę. 
Czas wolny. Przejazd do Puław, zakwate-
rowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Puław - „Pol-
skich Aten”- spacer po kompleksie pa-
łacowo-parkowym: Pałac, Świątynia 
Sybilli, Domek Chiński, Pałac Marynki, 
Domek Grecki oraz Domek Żółty, zwany 
też Aleksandryjskim, gdzie zatrzymywał 
się car Aleksander II. Przejazd do Ka-
zimierza Dolnego - „perły renesansu”, 
jednego z najcenniejszych i najbardziej 
urokliwych miejsc w Polsce: rynek z re-
nesansowymi kamieniczkami oraz Mały 
Rynek – centrum dawnej dzielnicy ży-
dowskiej z jatkami i synagogą, ruiny 
zamku zbudowanego przez Kazimierza 
Wielkiego, średniowieczną kamienną 
wieżę - Basztę - najstarszy zabytek mia-
sta, kościół Farny, kościół i klasztor Fran-
ciszkanów. Wejdziemy na Górę Trzech 
Krzyży - przepiękna panorama miasta. 
Odwiedzimy słynną piekarnię, aby ku-
pić pieczywo w kształcie koguta. Rejs po 
Wiśle w kierunku Janowca, zabytkowej 
wioski Mięćmierz i rezerwatu ptasiego 
”Krowia Wyspa”. Następnie przejazd do 
uzdrowiska Nałęczów: park zdrojowy z 
pałacem Małachowskich, stare łazienki, 
willa angielska, dom grecki, palmiarnia, 
gdzie napijemy się nałęczowianki ze źró-
dełka “Miłość”. W Nałęczowie mieszkali 
i pracowali dwaj wybitni pisarze: Stefan 

Żeromski i Bolesław Prus, którzy mają 
tutaj swoje muzea. W godzinach wie-
czornych powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kozłówki - re-
zydencji magnackiej i zwiedzanie z prze-
wodnikiem, m.in.: Pałacu Zamoyskich z 
wnętrzami w stylu Drugiego Cesarstwa, 
Kaplicy i Powozowni oraz pięknych 
ogrodów dawnej rezydencji. Przejazd 
do Lublina, jednego z najstarszych pol-
skich miast: Wzgórze Zamkowe z kaplicą 
św. Trójcy - przykład przenikania kultur 
wschodu i zachodu; wieża Donżon z XIII 
w. ze wspaniałą panoramą miasta. Zoba-
czymy również: Bramę Grodzką, Bazylikę 
Ojców Dominikanów, rynek z otaczają-
cymi go kamienicami i budynkiem Try-
bunału Koronnego, Archikatedrę oraz 
Bramę Krakowską i Nowy Ratusz. Wie-
czorem przejazd do hotelu w okolicach 
Zamościa, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwie-
dzanie Zamościa, miasta założonego w 
1580 roku przez Jana Zamoyskiego, na-
zywanego „Perłą Renesansu” i „Padwą 
Północy”. Układ miasta przetrwał do 
dzisiaj w stanie praktycznie niezmienio-
nym i jest wspaniałym przykładem re-
alizacji założeń renesansowego miasta 
idealnego. Stare Miasto wpisane jest na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem, m.in. Rynek Wielki z ratuszem 
i kamienicami ormiańskimi z Muzeum 
Okręgowym. W prochowni zobaczy-
my projekcję multimedialną „Historia 
twierdzy i miasta Zamość”, a następnie 
Starą i Nową Bramę Lwowską, Bastion 
VII, Nadszaniec, dawny Kościół Klarysek 
przy Rynku Wodnym, Katedrę, Bramę 
Szczebrzeską, Dawny Pałac Zamoyskich, 
Pomnik Jana Zamoyskiego, Rynek Solny, 
Kościół św. Katarzyny, Synagogę, park 
miejski z elementami dawnej twierdzy, 
Nową Bramę Lubelską i Rotundę. Czas 
wolny. W drodze powrotnej krótki przy-

stanek w Szczebrzeszynie - historycznym 
mieście z renesansowymi kościołami, 
synagogą oraz cerkwią. Będzie także 
okazja na zrobienie zdjęcia ze słynnym 
chrząszczem, który „brzmi w trzcinie”. 
Wyjazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 
o standardzie**/*** : 2 noclegi w Pu-
ławach, 1 nocleg w okolicy Zamościa. 
Pokoje 2, osobowe z łazienkami Pokoje 
3 os. na potwierdzenie.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Sandomierz (ok. 
300 km) - ok. 5 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 300 zł. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.

Puławy

Polska

Sandomierz

LublinKazimierz Dolny

Zamość

é Sandomierz é Puławy - „Polskie Ateny” é Kazimierz Dolny - „perła renesansu” é rejs po Wiśle – renesansowy 
zamek w Janowcu é Pałac Zamoyskich w Kozłówce é Wzgórze Zamkowe w Lublinie é Zamość Zamoyskiego é

Polska

 Między Wisłą a Bugiem

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTB
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 1.665 zł 999 zł
02 08.06-11.06.2023 1.665 zł 999 zł
03 12.08-15.08.2023 1.665 zł 999 zł
04 21.09-24.09.2023 1.665 zł 999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 7

Cena od  999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Sanoka - 
zwiedzanie Muzeum Historycznego z 
największą na świecie kolekcją dzieł 
Zdzisława Beksińskiego - ok. 600 prac. 
Następnie przejazd do Muzeum Bu-
downictwa Ludowego, gdzie zobaczymy 
dawne zabudowania wiejskie oraz drew-
niane świątynie kilku wyznań i obiekty 
historyczne związane z podkarpackim 
przemysłem naftowym. Dawny wygląd 
podkarpackich miasteczek odtwarza 
„Miasteczko galicyjskie”, w którym od-
wiedzić można odtworzone wnętrza 
warsztatów rzemieślniczych i sklepów. 
Przejazd na nocleg w okolice Jeziora So-
lińskiego. 

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Parku Minia-
tur Bieszczadzkich w Myczkowcach. Na 
10 wzgórzach, zostało ustawionych 140 
makiet w skali 1:25 najstarszych drew-
nianych kościołów rzymskokatolickich, 
cerkwi prawosławnych, greckokatolic-
kich z terenu południowo – wschodniej 
Polski, Słowacji i Ukrainy. Powrót do 
Soliny i rejs statkiem po Jeziorze Soliń-
skim – największym sztucznym zbiorniku 

wodnym w Polsce. Przejazd nowoczesną 
kolejką gondolową - niezwykłe krajobra-
zy Bieszczadów, Jeziora Solińskiego oraz 
monumentalnej zapory. Ta 1,5 km po-
dróż jest doskonałą okazją, żeby odkryć 
to miejsce z zupełnie nowej perspekty-
wy. Wejście na wieżę widokową na górze 
Jawor. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do stacji Majdan 
i przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Le-
śną. Podróżników z pewnością zaskoczy 
klimatyczny, zabytkowy budynek sta-
cji kolejowej, małe wagoniki, a przede 
wszystkim przejazd lasem poprzez miej-
sca wyglądające jakby znajdowały się 
na końcu świata. Następnie autokarowy 
objazd całych Bieszczadów Wielką Pętlą 
Bieszczadzką. Śmiało poprowadzona 
szosa o całkowitej długości około 130 km 
przebiega przez najwyższe rejony Biesz-
czadów.Dla chętnych możliwość wejścia 
z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską, 
do schroniska „Chatka Puchatka. Wy-
cieczka piesza ok. 3–4 godz. wymaga 
dość dobrej kondycji. Powrót do hotelu 
na nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 

do miejscowości Bóbrka, gdzie założo-
na została pierwsza na świecie kopalnia 
ropy naftowej. Zwiedzanie Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza, gdzie zacho-
wały się dwa oryginalne szyby naftowe 
z XIX w. „Franek” i „Janina”. Zobaczymy 
także warsztat mechaniczny z 1864 roku, 
budynek administracyjny kopalni tzw. 
Dom Łukasiewicza z ekspozycją aptecz-
ną oraz kolekcją lamp naftowych. Na-
stępnie zwiedzimy Centrum Dziedzictwa 
Szkła w Krośnie z interaktywnymi poka-
zami produkcji i zdobienia szkła, w któ-
rych można brać czynny udział. Wyjazd 
w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** w okolicy Soliny. Po-
koje 2,3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Zalecamy strój sportowy i wy-
godne obuwie – stosowne do wyjścia 
w góry. Podczas zwiedzania prawosław-
nych świątyń obowiązkowy strój dla ko-
biet to długa spódnica, zakryte ramiona, 
nakrycie głowy – najlepiej chusta; dla 
mężczyzn: długie spodnie, zakryte ra-
miona. Przejazd: Katowice – Sanok (ok. 
290 km) - ok. 5 godz

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 zł 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 

imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 330 zł. 
Pilot rozlicza sie z uczestnikami z kosz-
tów programowych. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
Wycieczka na Połoninę Wetlińską – ok. 25 zł 
(grupa min. 25 os.)

Polska

Sanok
Rzeszów

Solina

é Sanok é Myczkowce é Bieszczadzki Park Miniatur é Rejs po Solinie é panorama Bieszczad z kolejki  gondolowej é wieża widokowa na górze Jawor é 
Bieszczadzka Kolejka Leśna é Wielka Pętla Bieszczadzka é wejście na Połoninę Wetl ińską é naftowa sława Bóbrki é szklane dziedzictwo Krosna é

Polska

Bieszczadzkie połoniny

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTH
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

1 22.06-25.06.2023 1.582 zł 949 zł
2 31.08-03.09.2023 1.582 zł 949 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 7

Cena od  949 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyazd do Krakowa, jed-
nego z najstarszych
miast Polski. Udamy się na Rynek Głów-
ny, gdzie do dziś przetrwały usytuowane 
na nim Sukiennice (pierwotnie miejsce 
handlu, a od ponad stu lat także głów-
na siedziba, a potem jeden z oddziałów 
Muzeum Narodowego). Następnie zoba-
czymy: Kościół św. Wojciecha, samotną 
wieżę wyburzonego w XIX w. ratusza 
i oczywiście Kościół Mariacki-jeden z 
symboli Krakowa. We wnętrzu kościoła 
zobaczymy monumentalny, gotycki oł-
tarz stworzony przez norymberskiego 
mistrza Wita Stwosza. Następnie udamy 
się na spacer na Wzgórze Wawelskie. 
Zwiedzimy Zamek Królewski, uznawany 
za jedną z najwspanialszych rezyden-
cji renesansowych w Europie, m.in. 

Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny, 
Zbrojownię, gdzie znajduje się jeden 
z najcenniejszych zabytków Zamku - 
Szczerbiec, miecz koronacyjny polskich 
królów. Zwiedzimy także Katedrę Kró-
lewską (miejsce z kryptami, w których 
znajdują się groby królów, narodowych 
bohaterów i wieszczów) i ogromny 
Dzwon Zygmunta. Na koniec wypada od-
wiedzić jeszcze Smoka Wawelskiego. Do 
jego jamy prowadzą kręte schody bezpo-
średnio z Wawelu. Czas wolny. Zakwate-
rowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu, udamy się na zwiedzanie 
Kazimierza – żydowskiej dzielnicy Kra-
kowa, której historia nierozerwalnie jest 
związana z kulturą, religią i kilkusetletnią 
obecnością Żydów w Polsce. Przepięknie 
odrestaurowane kamieniczki, eksklu-
zywne hotele i restauracje sąsiadują tu 
ze starymi pracowniami rzemieślniczy-
mi, synagogami i żydowskimi cmenta-
rzami. Zobaczymy bożnice żydowskie, 
m.in. Synagogę Starą i kościoły chrześci-
jańskie. Dziś jest to jedna z ważniejszych 
atrakcji turystycznych Krakowa, ważne 
centrum życia kulturalnego miasta i ser-
ce nocnego życia Krakowa. Następnie 
przejazd  do Wieliczki, znanej głównie z 
zabytkowej kopalni soli wpisanej na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 
Przyrodniczego UNESCO. Jest jedynym 
na świecie czynnym bez przerwy od śre-
dniowiecza do chwili obecnej obiektem 
górniczym. Czeka nas zwiedzanie kopalni 
trasą turystyczną – podziwiać będziemy 
wykute w soli piękne komory, niesamo-
wite podziemne jeziora, majestatyczne 
konstrukcje ciesielskie i unikalne solne 
rzeźby. Zobaczymy, także maszyny i na-
rzędzia górnicze oraz poznamy legendę 
księżnej Kingi, która przyniosła bogac-
two soli na polską ziemię. Następnie 
udamy się do słynnego Opactwa Bene-
dyktynów w Tyńcu, założonego przez 
księcia Kazimierza Odnowiciela w 1044 
roku. Zobaczymy kompleks budowli sa-

kralnych: wnętrza pięknego, tynieckiego 
kościoła Św. Piotra i Pawła, klasztorny 
dziedziniec oraz średniowieczne kruż-
ganki. Na koniec będziemy mogli posma-
kować benedyktyńskich wyrobów: pie-
czywa, ciastek, konfitur, soków, miodów. 
Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Nowej Huty 
– aktualnie dzielnicy Krakowa. Pierwot-
nie to pierwsze polskie socrealistyczne 
miasto zbudowano dla klasy robotniczej 
kombinatu metalurgicznego. Podczas 
wizyty zobaczymy budynki huty – daw-
niej im. Lenina, nowohuckie osiedla i 
słynną Aleję Róż, na której niegdyś stał 
gigantyczny pomnik towarzysza Lenina. 
Następnie czeka nas przejazd w okolice 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest 
on najmniejszym z polskich parków na-
rodowych, ale kryje niezwykłe bogactwo 
i mnóstwo atrakcji geologicznych, przy-
rodniczych i kulturowych. Zawitamy na 
wybudowanym w połowie XIV wieku 
przez Kazimierza Wielkiego zamku w 
Pieskowej Skale - jednym z najcenniej-
szych renesansowych zabytków polskiej 
architektury. Zobaczymy również znaj-
dującą się nieopodal „Maczugę Herku-
lesa” – ostaniec wapienny, który dzięki 
swej wyjątkowej wytrzymałości oparł 
się siłom erozyjnym, przybierając kształt 
przypominający maczugę. Przejedzie-
my do Ojcowa, a po drodze zobaczymy 
m.in. kapliczkę „Na Wodzie” – ciekawą 
budowlę wzniesioną w 1901 r. nad dwo-
ma brzegami potoku Prądnik. Następnie 
udamy się do wnętrza Groty Łokietka. Jej 
długość wynosi 320 metrów, składa się 
z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Ry-
cerskiej i Sypialni. Przez cały rok panuje 
w niej stała temperatura, która wynosi 
7-8 °C. Wyjazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** w Krakowie. Pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami.

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport:  Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmian.  Przejazd: Katowice - Kraków (ok.
80 km) - ok. 1,5 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 4 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 280 zł.
Pilot rozlicza się z uczestnikmi z kosztów 
programowaych.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 7

Cena od  699 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Kraków

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Kraków é Wiel iczka é Tyniec é Nowa Huta é Ojcowski Park Narodowy é

Polska 

Kraków i okolice

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTK
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 19.05-21.05.2023 1.165 zł 699 zł
02 30.06-02.07.2023 1.165 zł 699 zł
03 18.08-20.08.2023 1.165 zł 699 zł
04 22.09-24.09.2023 1.165 zł 699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 90 zł

STOP3 dni
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. W trakcie przejazdu pla-
nowane są krótkie postoje i przerwa 
na posiłek. Przyjazd do Świdnicy, zwie-
dzanie miasta: zobaczymy m.in. rynek z 
odremontowanymi, kolorowymi kamie-
nicami z gotyckimi reliktami, piękne fon-
tanny, studnię z Neptunem z 1732 roku 
oraz wieżę ratuszową. Zwiedzimy także 
największą atrakcję miasta - Kościół Po-
koju, wpisany na listę światowego Dzie-
dzictwa UNESCO w 2002 r. Jest to naj-
większa drewniana barokowa świątynia 
na świecie, wybudowana na mocy poro-
zumień pokoju westfalskiego, kończące-
go wojnę trzydziestoletnią w XVII wieku. 
Dopełnieniem programu będzie wizyta 
w Katedrze św. Stanisława i Wacława, 
przepięknym kościele podniesionym do 
rangi pomnika historii w marcu 2017. 
Następnie przejazd do hotelu w okolice 
Karpacza lub Cieplic, zakwaterowanie i 
nocleg. 

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Karpacza i 
zwiedzanie Świątyni Wang, zbudowa-
nej w XII wieku w miejscowości Vang w 
Norwegii, która w Karkonosze została 
przywieziona w 1842 roku przez króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Kon-
strukcję wykonano bez użycia gwoździ, 
a snycerka na portalach i kolumnach z 
kapitelami oraz rzeźby lwów nordyckich 
są dziełami sztuki potomków Wikingów. 
Następnie udamy się do Huty Szkła „Ju-
lia” w Piechowicach. Podczas zwiedzania 
z przewodnikiem na własne oczy zo-
baczymy produkcję znanego na całym 
świecie szkła kryształowego (możliwość 
zakupów). Przejazd do Cieplic Śląskich – 
uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry. 
Podstawą funkcjonowania uzdrowiska 
są właśnie „cieplice” – gorące wody, o 
temperaturze dochodzącej do 87 °C. Są 
to najstarsze w Polsce źródła, skutecz-
nie leczące schorzenia ortopedyczno-
-urazowe, reumatyczne, nerek i wiele 
innych. Dla chętnych możliwość relaksu 
w Termach Cieplickich – konieczny strój 
kąpielowy i ręcznik. Atrakcje turystycz-
ne w Cieplicach to między innymi: Pałac 
Schaffgotschów oraz Park Zdrojowy z ga-
lerią i teatrem. Skosztujemy także słyn-
nych wód leczniczych. Powrót do hotelu, 
nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd Kotliną Jelenio-
górską w kierunku Zamku Chojnik – ka-
miennej twierdzy z drugiej połowy XIII 
wieku, położonej na skalistym szczycie 
z malowniczym widokiem na okolicę. 
Przejazd nad Wodospad Kamieńczyk 
- najwyższy wodospad w polskich Kar-
konoszach, który spada trójstopniową 
kaskadą o wysokości 27 m do przepięk-
nego Wąwozu Kamieńczyka. Urok i ba-
śniowy klimat wąwozu został doceniony 
w ekranizacji filmu „Opowieści z Narnii: 
Książę Kaspian”. Przejście do centrum 
Szklarskiej Poręby – miejscowości poło-
żonej w dolinie rzeki Kamiennej na sto-

kach Karkonoszy i Gór Izerskich. Krótkie 
zwiedzanie i czas wolny. Kolejnym punk-
tem programu będzie wodospad Szklarki 
- malowniczo położony na terenie Enkla-
wy Karkonoskiego Parku Narodowego, 
obejmujący przełomowy odcinek poto-
ku Szklarka tzw. Wąwóz Szklarki. Pierw-
sze wzmianki o wodospadzie pochodzą 
już ze średniowiecza. Przez wszystkie 
stulecia wodospad był uwieczniany w 
opisach, rycinach i obrazach, bowiem 
uważano to miejsce za szczególnie ro-
mantyczne i piękne. Następnie wizyta w 
tzw. Małej Japonii - zwiedzanie Ogrodu 
Japońskiego Siruvia. Powrót do hotelu, 
nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
do Kowar, gdzie zobaczmy wyjątkowy 
szlak „kowarskich kopalń”, których wnę-
trze jest oszałamiające, a temperatura w 
kopalni wynosi tylko 8 stopni. Dochodzi 
do tego gra świateł, tworzących odpo-
wiedni nastrój do opowieści przewodni-
ka. Co jakiś czas podchodzimy do wnęk, 
gdzie oglądać możemy przeróżne zacho-
wane przedmioty z czasów, gdy kopalnia 
przeżywała swą świetność. W godzinach 
południowych przejazd do Jaworza ko-
jarzonego głównie z trzech budowli: 
Ratusza, Kościoła Pokoju (jednej z naj-
cenniejszych i najpiękniejszych budowli 
na świecie, wpisanej 13 grudnia 2001 r. 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO) i Kościoła św. Marcina, jedne-
go z największych kościołów gotyckich w 
Polsce. Po zakończeniu zwiedzania wy-
jazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie:  3 noclegi w hotelu 
lub pensjonacie o standardzie **/*** w 
okolicy Karpacza lub Cieplic. Funkcjonal-
nie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z 
łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 

klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Karpacz (ok. 300 
km) - ok. 5 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł, kosztów realizacji 
programu ponoszonych przez uczestnika 
podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokal-
ne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. 
Koszt – ok. 250 zł. Pilot rozlicza sie z 
uczestnikami z kosztów programowych. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- baseny termalne w Cieplicach Śląskich 
ok. 50 zł.

Karpacz

Świdnica
Jawor

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é Kościół Pokoju w Świdnicy é Świątynia Wang w Karpaczu é Park zdrojowy w Ciepl icach 
Śląskich é Szklarska Poręba é Kowary - szlak „kowarskich kopalń” é Zabytki Jawora é

Polska 

Karkonoskie uroki

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTR
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 18.05-21.05.2023 1.665 zł 999 zł
02 13.07-16.07.2023 1.665 zł 999 zł
03 31.08-03.09.2023 1.665 zł 999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 8

Cena od  999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkła-
du jazdy. Przyjazd do Wrocławia – stolicy 
województwa dolnośląskiego. Przywita-
my się z miastem wjeżdżając na 49 piętro 
drapacza chmur Sky Tower z widokiem 
na całe miasto. Następnie zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem: rynek - jeden 
z największych w Europie, z pięknymi 
kamieniczkami (wraz ze wzniesionymi w 
rogu rynku połączonymi łukiem kamieni-
cami Jaś i Małgosia) oraz późnogotyckim 
Ratuszem, gmach dawnego kolegium 
jezuickiego obecnie Uniwersytet Wro-
cławski wraz ze słynną Aulą Leopoldina - 
wspaniały przykład baroku austriackiego, 
Panorama Racławicka – monumentalne 
malowidło o wymiarach 114 m x 15, 
najstarsza część miasta - Ostrów Tumski, 
zwany małym Watykanem, z charakte-
rystycznymi wieżami katedry św. Jana 
Chrzciciela i kolegiaty św. Krzyża i św. 
Bartłomieja, Plac Kościelny, most Tumski 
zwany mostem zakochanych. Czas wolny 
w centrum miasta. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Libiąża, gdzie 
znajduje się jedna z największych atrak-
cji Dolnego Śląska: Opactwo Cystersów - 
nazywane arcydziełem śląskiego baroku, 

to drugi co do wielkości obiekt sakralny 
na świecie. Powierzchnia opactwa jest 
większa niż Zamku Królewskiego w War-
szawie i Zamku Królewskiego na Wawelu 
razem wziętych! Zwiedzanie odrestau-
rowanych sal - m. in. Jadalnia Opata z 
freskami Michała Willmanna - śląskie-
go Rembrandta. Następnie przejazd do 
Sobótki leżącej u podnóża góry Ślęży 
– zwanej Śląskim Olimpem i będącym 
siedzibą pogańskich bogów. Wejście na 
szczyt (zaliczany do Korony Gór Polskich) 
jednym ze szlaków o średnim poziomie 
trudności (trasa ok. 8,5 km; przewyższe-
nie 496 m, ok. 3 godz.). Powrót do Wro-
cławia, czas wolny, nocleg. 

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i rejs 
stateczkiem wycieczkowym po Odrze 
Następnie odwiedzimy wrocławskie Zoo 
razem z Afrykarium, w którym prezen-
towane jest środowisko wodne Czarne-
go Kontynentu. Na terenie ZOO będzie 
możliwość poznania zwierząt z egzotycz-
nych zakątków. Następnie udamy się w 
stronę Hali Stulecia, która powstała w 
latach 1911-1913 wg Projektu Maxa Ber-
ga, a w 2006 r. została wpisana na listę 
UNESCO. Zobaczymy również Pawilon 
Czterech Kopuł i udamy się do Ogrodu 
Japońskiego – wrocławska namiastka 

kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. W godzi-
nach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** we Wrocławiu lub 
okolicy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienka-
mi, TV
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI 
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Zalecamy strój sportowy i wy-
godne obuwie – stosowne do wyjścia w 
góry.
Przejazd: Katowice - Wrocław (ok. 200 
km) – ok. 3 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 4 zł.

- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Gu-
ide. Koszt – ok. 250 zł. Pilot rozlicza sie z 
uczestnikami z kosztów programowych. 

Wrocław

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é Wrocławski rynek é Panorama Racławicka é Ostrów Tumski - zabytkowa część miasta é Lubiąż – największe Opactwo Cystersów na 
świecie é Śląski Olimp - tajemnicza i  magiczna góra Ślęża é rejs po Odrze é Zoo z Afrykarium é Hala Stulecia z l isty UNESCO é 

Polska 

Z wizytą we Wrocławiu

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kPTd
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 30.06-02.07.2023 1.165 zł 699 zł
02 18.08-20.08.2023 1.165 zł 699 zł
03 22.09-24.09.2023 1.165 zł 699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 90 zł

STOP3 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 8

Cena od  699 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Międzyrze-
cza. Zwiedzanie Międzyrzeckiego Re-
jonu Umocnionego - unikatowego na 
skalę europejską potężnego systemu 
podziemnych korytarzy mających zabez-
pieczyć granice III Rzeszy; to wspaniała 
przygoda i niezapomniane przeżycie. Po 
zwiedzaniu przejazd do lubuskiej winni-
cy, gdzie będzie okazja do wysłuchania 
opowieści o winorośli i historii lubuskie-
go winiarstwa, oczywiście przy lampce 
lokalnego wina. Przejazd do hotelu, ko-
lacja*, nocleg

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Łagowa Lubuskie-
go, położonego pomiędzy dwoma jezio-
rami: Łagowskim i Trześniowskim – uro-
kliwa lokalizacja tego miejsca sprawia, że 
jest często nazywane Perłą Ziemi Lubu-
skiej; wejście na taras widokowy 35 me-
trowej wieży Zamku Joannitów, z którego 
podziwiać można fantastyczny widok 

nie tylko na szmaragdowe wody jezior, 
ale na całą okolicę. Przejazd do portu w 
dolinie rzeki Odry. Stąd odbędziemy rejs 
galarem do rzeki Obrzycy, nad którą znaj-
dują się wzgórza z winoroślą. W czasie 
rejsu okazja do podziwiania bujnej, nad-
rzecznej flory i fauny. Wizyta w winnicy: 
podczas snutych przez winiarza opowie-
ści degustacja dwóch rodzajów win, po-
łączona z poczęstunkiem specjalnie do-
branych serów, świeżych bagietek oraz 
wody mineralnej. Po degustacji spacer 
po ogrodzie i winiarni. Przejazd na zwie-
dzanie niezwykłego kościółka w miejsco-
wości Klępsk, perełki sakralnej architek-
tury prowincjonalnej. Większość zdobień 
pochodzi z okresu renesansu i baroku. 
Wewnątrz m.in. maleńkie, rozczulające 
wręcz swoimi rozmiarami organy i ławka 
kolatorska, rzeźby Lutra i Melanchtona, 
śliczna kazalnica i renesansowa płyta epi-
tafijna lokalnego rycerza. Kościółek nosi 
zaszczytny tytuł Pomnika Historii. Powrót 
do hotelu, kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd na wizytę w kolejnej 
zielonogórskiej winnicy. Spotkanie przy 
winie w sielskiej scenerii z ludźmi cenią-
cymi sobie trunki, jedzenie i czas. Degu-
stacja win przy akompaniamencie lokal-
nych serów i przekąsek, a także poznanie 
tajników sztuki wytwarzania wina. Na 
koniec zwiedzanie Zielonej Góry: spacer, 
podczas którego zobaczymy najważ-
niejsze zabytki i atrakcje miasta m.in. 
pomnik Urbana I, Ratusz, Wieżę Łazien-
ną, Stary Rynek, zielonogórski deptak z 
pomnikiem Bachusa oraz Palmiarnię na 
Winnym Wzgórzu. Po czasie wolnym wy-
jazd w drogę powrotną. 

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu lub 
ośrodku wypoczynkowym w okolicach 
Zielonej Góry. Pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Możliwość do-
kupienia pakietu 2 kolacji w cenie 160 zł/os.

Transport: autokar z klimatyzacją, toale-
tą, barkiem lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice – Pniewo (ok. 420 
km) – ok. 6 godzin.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, Tour Guide, degustacje, rejs. 
Koszt - ok. 300 zł. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.

Zielona Góra
Polska

Organizator: Almatur - Opole

é Muzeum Fortyf ikacj i  i  Nietoperzy w Pniewie é Zamek Joannitów – majestat na przesmyku dwóch jezior 
é Polska Toskania é Klępsk – Pomnik Histori i  é Palmiarnia na szczycie Winnego Wzgórza é 

Polska 

Szlakiem zielonogórskich winnic

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: OPSZ
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 17.05 - 19.05 1559 zł 959 zł
02 05.06 - 07.06 1559 zł 959 zł
03 12.07 - 14.07 1559 zł 959 zł
04 09.08 - 11.08 1559 zł 959 zł
05 13.09 - 15.09 1559 zł 959 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 160 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata za pakiet 2 kolacji 160 zł

STOP3 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 5

Cena od  959 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Zbiórka na dworcu PKP Opole Główne w 
holu głównym, przy poczekalni o godzi-
nie 10.00. Zostawienie bagaży w mikro-
busie lub hotelu. Zapoznanie z atrakcja-
mi i zabytkami Stolicy Polskiej Piosenki: 
Wzgórze Uniwersyteckie ze Skwerem 
Artystów, Rynek z Aleją Gwiazd, katedra, 
Opolska Wenecja, Wieża Piastowska, 
amfiteatr ze zwiedzaniem interaktywne-
go Muzeum Polskiej Piosenki. Przejazd 
do malowniczego Muzeum Wsi Opol-
skiej z zabytkami opolskiej architektury 
drewnianej, m.in. kościół, szkoła, stara 
kuźnia, zabudowania mieszkalne i go-
spodarskie. Przejazd do Niemodlina. 
Zwiedzanie mającego ponad 700 lat 
zamku, w którym kręcono film „Jasmi-
num”. Tuż obok zamku znajdują się peł-
ne karpi Stawy Niemodlińskie. W pobli-
skiej restauracji, będącej częścią szlaku 
„Opolski Bifyj”, uczestnicy zasmakują tej 
popularnej ryby w wyjątkowych wyda-
niach - obiadokolacja*. Będzie również 
okazja do poćwiczenia samodzielnego 
przyrządzenia karpia pod okiem szefa 
kuchni, z filetowaniem i dalszą obrób-
ką*. Przejazd do hotelu. Nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Nysy, nazywanej 
Śląskim Rzymem. Zwiedzanie starówki 

z Domem Wagi Miejskiej, wieżą ratu-
szową, gotycką bazyliką św. św. Jakuba 
i Agnieszki oraz pobliskiego bastionu 
św. Jadwigi. Przejazd do Otmuchowa, 
spacer wokół zamku - dawnej siedziby 
biskupów wrocławskich, którego po-
czątki sięgają XII w. Przerwa na „kafyj z 
kołoczem”*. Wizyta w polskim Carcas-
sonne, czyli Paczkowie, gdzie będziemy 
podziwiać jeden z najlepiej w Europie 
zachowanych kompleksów średniowiecz-
nych murów obronnych oraz urokliwe 
centrum, a także odwiedzimy nietypowe 
Muzeum Gazownictwa. Następnie przej-
dziemy do położonej na wzgórzu winnicy 
– zwiedzanie winnicy i stworzonego w 
jej budynkach Metamuzeum oraz degu-
stacja wina*. Przejazd do Mosznej, gdzie 
w otoczeniu pięknego parku mieści się 
bajkowy zamek z 99 wieżyczkami i 365 
pomieszczeniami. Zwiedzanie wnętrz 
oraz przechadzka wśród parkowych azalii 
i rododendronów. Przejazd do Przysieczy. 
Wieczorna biesiada w gospodarstwie 
agroturystycznym - zdobywcy tytułu 
„Najpiękniejszej Zagrody Opolszczyzny”. 
Biesiada w formie bufetu, z degustacją  
dań, trunków i przekąsek z lokalnych pro-
duktów*. Powrót do Opola na nocleg. 

3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Górę św. Anny, 

będącą najważniejszym na Opolszczyź-
nie miejscem pielgrzymkowym - z ba-
zyliką pw. św. Anny Samotrzeciej oraz 
klasztorem franciszkanów, znajdującymi 
się na obszarze parku krajobrazowego. 
Na zboczu wzniesienia znajduje się także 
monumentalny pomnik Czynu Powstań-
czego, u którego stóp rozciąga się jeden 
z największych w Europie amfiteatrów, 
wzniesiony w latach 30. XX w. Przejazd 
na tradycyjny „ślonski łobiod”*– rosół, 
rolada, kluski i modro kapusta.  Przyjazd 
na dworzec PKP Opole Główne na godzi-
nę 16.00.

ŚWIADCZENIA 
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie *** w Opolu lub okolicach. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. W 
niektórych terminach możliwa jest zmia-
na organizacji noclegów i związanej z 
tym kolejności zwiedzania.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Obowiązko-
wa dopłata za Pakiet Smakosza: obiado-
kolacja z niemodlińskim karpiem i warsz-
tatami, „kafyj z kołoczem”, degustacja 
w winnicy, biesiada w gospodarstwie 
agroturystycznym z degustacją dań, 
trunków i przekąsek z lokalnych produk-
tów w formie bufetu, tradycyjny „ślonski 
łobiod”– 350 zł. 

Transport: do i z Opola dojazd własny. 
Realizacja programu komfortowym mi-
krobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Trasa wycieczki - ok. 300 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne – ok. 120 zł. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- obowiązkowej dopłaty za Pakiet Sma-
kosza - 350 zł,
- dojazdu do Opola.

Opole
Góra św. AnnyMoszna

Nysa

Polska

Organizator: Almatur - Opole

é Kul inarna przygoda na terenie wielokulturowego Śląska Opolskiego é Bajkowy pałac w Mosznej é 
Paczków –  polskie Carcassonne z winnicą é Zamek w Niemodlinie é Śląski Rzym - Nysa é Otmuchów  é 

Polska 

Odkryj Opolski Bifyj

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: OPSO
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 26.05 – 28.05 1569 zł 941 zł
02 11.08 – 13.08    1569 zł 941 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 160 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Obowiązkowa dopłata za Pakiet Smakosza 350 zł

STOP3 dni

Do i z Opola dojazd własny.

Rozkład jazdy

Cena od  941 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 



  POlSKA NA WEEKEND 23

1 dzień
Spotkanie z pilotem na dworcu PKP 
Warszawa Centralna w Hali, przy Punk-
cie Informacji o godzinie 10.00. Przejazd 
mikrobusem do zakątka, gdzie wstęga 
Wisły - tu najszersza w swym biegu - 
omywa Ziemię Dobrzyńską przed spię-
trzeniem na włocławskiej tamie. W tym 
urokliwym miejscu - Piknik  Kuchni Ob-
jazdowej* „Niech Cię Zakole”, w ramach 
którego będzie możliwość skosztowa-
nia potrawy jednogarnkowej, maczanki 
ze swojskiego oleju rzepakowego oraz 
lokalnych przekąsek. Dojazd do Stare-
go Miasta w Toruniu. Zapoznanie od 
kuchni z kulinarnym symbolem Torunia 
- warsztaty piernikarskie z degustacją*. 
Spacer po mieście z przewodnikiem, 
Kopernikiem lub Krzyżakiem: brama 
Starotoruńska, kościół Mariacki, Rynek 
Staromiejski, Dom Kopernika (zewnątrz), 
Krzywa Wieża, Spichrze ul. Piekary, śre-
dniowieczne mury i bramy, Droga Kró-
lewska, katedra Świętojańska, dawne 
kolegium jezuickie, zamek krzyżacki (ze-
wnątrz). Przejazd do miejsca zakwatero-
wania. Obiadokolacja*. Nocleg. 

2 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Wielkiej Nieszaw-
ki. Zwiedzanie parku Olenderskiego, któ-

ry jest jedynym, jak do tej pory, muzeum 
na wolnym powietrzu poświęconym 
budownictwu kolonizacyjnemu zwią-
zanemu z osadnictwem olenderskim. 
Odtwarza krajobraz kulturowy nadwi-
ślańskiej wsi z przełomu XIX i XX w. Prze-
jazd Doliną Dolnej Wisły, gdzie corocznie 
w pierwszy weekend września odbywa 
się Święto Śliwki, gromadzące 300 wy-
stawców produktów regionalnych oraz 
ok. 40 tys. odwiedzających. Dojazd na 
słodki postój do Spiżarni Mennonickiej, 
wypełnionej domowej roboty konfitura-
mi, krówkami i innymi przetworami (de-
gustacja*). Spiżarnia mieści się w nad-
wiślańskiej chacie z 1800 r. Następnie 
przejazd do lokalnej winnicy, położonej 
w Zakolu Dolnej Wisły. Zwiedzanie z de-
gustacją win i serów*. Przejazd w stronę 
Chełmna. Krótka wizyta z rzutem oka na 
najpiękniejszy widok na Świecie, czyli 
miejscowość o tej nazwie z zamkiem 
krzyżackim. Poznawanie Chełmna z prze-
wodnikiem, który przedstawi historię 
miasta, zawdzięczającego swoje najcen-
niejsze dziedzictwo Krzyżakom. Wyjaśni, 
dlaczego Chełmno miało zostać stolicą 
państwa krzyżackiego, opowie o zna-
czeniu pręta chełmińskiego, fenomenie i 
roli prawa chełmińskiego, skąd wzięły się 

w Chełmnie relikwie św. Walentego i czy 
Chełmno to faktycznie miasto zakocha-
nych. Regionalna biesiada Wiślan - Lu-
BoŻerców z pokazem kulinarnym Piotra 
Lenarta „Naucz się Waćpanie, co zrobić 
z baranem” lub „Zdrowo, choć wieprzo-
wo: z rodzimej rasy – degustacja sma-
żonki i wykonanie białej kiełbasy” lub „W 
jeden kwadrans gęś na stole – frywolny 
rozbiór gęsi z wykonaniem gęsiego tata-
ra – okrasy i przyprawianiem czerniny”; 
posiłek w formie bufetu złożonego z 
potraw z przynajmniej dwóch rodzajów 
ww. mięsa oraz wraz z degustacją trun-
ków*. Nocleg.

3 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Ostromecka, 
zwiedzanie kompleksu pałacowego z ko-
lekcją zabytkowych fortepianów. W pa-
łacu gościł niegdyś Fryderyk Wilhelm III, 
a w pobliżu przeprawiał się przez Wisłę 
sam Napoleon. Przerwa na kawę z na-
poleonką*. Przejazd na krótkie zwiedza-
nie stolicy regionu – Bydgoszczy: budy-
nek Opery, Bydgoska Wenecja - Wyspa 
Młyńska, Stary Rynek. Lunch* w formie 
gościńca na drogę z lokalnymi smakoły-
kami. Powrót na godzinę 17.00 do War-
szawy na Dworzec Centralny. 

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w pensjo-
natach/hotelach (1 w Toruniu lub okoli-
cach, 1 w okolicach Chełmna/Bydgosz-
czy).  Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. 
W niektórych terminach możliwa jest 
zmiana organizacji noclegów i związanej 
z tym kolejności zwiedzania.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Obowiązko-
wa dopłata za Pakiet Smakosza: 2 regio-
nalne obiadokolacje, (1 z dań rybnych i 
1 w formie biesiady z degustacją lokal-
nych trunków), piknik „Niech Cię Zako-
le”, degustacja pierników, degustacja 
domowych słodyczy i przetworów oraz 
lokalnych win i serów, przerwa na kawę 
z napoleonką i tzw. gościniec, czyli lunch 
box na drogę: 450 zł.

Transport: do i z Warszawy dojazd wła-
sny. Realizacja programu komfortowym 
mikrobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego.
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd Warszawa - Toruń (ok. 230 km) 
– ok. 3 godziny. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne. Koszt – ok. 120 zł. Pilot rozlicza 
się z uczestnikami z kosztów programo-
wych.
- obowiązkowej dopłaty za Pakiet Sma-
kosza - 450 zł,
- dojazdu do Warszawy.

Gdańsk

Toruń

ChełmnoBydgoszcz

Polska

Organizator: Almatur - Opole

é Regionalne potrawy i  produkty Zakola Dolnej Wisły é Piernikowy Toruń é Nadwiślańskie wina i  inne trunki 
é Chełmno – miasto miłości é Biesiada z pokazem kul inarnym é Pałac w Ostromecku é Bydgoszcz é 

Polska 

Zasmakuj Kujaw - Niech Cię Zakole

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: OPST
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 16.06 - 18.06 1679 zł 1007 zł
02 08.09 -10.09 1679 zł 1007 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 150 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Obowiązkowa dopłata za Pakiet 
Smakosza 450 zł

STOP3 dni

Do i z Warszawy dojazd własny. 

Rozkład jazdy

Cena od  1007 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 



24 EUROPA ŚRODKOWA

1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd 
do Augustowa, miasta otoczonego dzie-
więcioma jeziorami. Dla chętnych rejs 
do Doliny Rospudy. Popłyniemy rzeką 
Nettą, przez jeziora Necko i Rospuda, ze 
słynnym półwyspem Goła Zośka, wśród 
dziewiczej przyrody, aż do Doliny Ro-
spudy. Tutejszy krajobraz chroniony jest 
ze względu na występowanie rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt. Przejazd do 
hotelu, kolacja, nocleg.

2 dzień
Wczesne śniadanie i wyjazd w stronę 
Litwy. Przejazd do Trok. Zwiedzanie 
malowniczo położonego na wysepce 
zamku, mającego opinię najbardziej uro-
kliwego w krajach bałtyckich. Dla osób 
chętnych możliwość spróbowania „kibi-
nów”- tradycyjnej potrawy kuchni kara-
imskiej. Następnie przejazd i zwiedzanie 
z przewodnikiem Wilna, miasta określa-
nego mianem stolicy polskiego roman-
tyzmu. Mieszkali tu m.in. Adam Mickie-
wicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, 
Stanisław Moniuszko czy Józef Piłsudski. 
Spacer po starym mieście: Plac Katedral-
ny z dzwonnicą i katedrą św. Stanisława, 
Ostra Brama z cudownym obrazem Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej. Zobaczymy 
również zaułek gotycki z kościołem św. 
Anny i pomnikiem Mickiewicza. Następ-

nie odwiedzimy wnętrza barokowego 
kościoła p.w. św. Piotra i Pawła. Dla chęt-
nych możliwość wykupienia regionalnej 
kolacji. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu udamy się do miejscowo-
ści Stańczyki i wejdziemy na zabytkowe 
mosty kolejowe, nieczynnej linii łączą-
cej Mazury z Suwalszczyzną. Mosty w 
Stańczykach to największa atrakcja tury-
styczna Puszczy Rominckiej. Zostały one 
zaprojektowane przez włoskich archi-
tektów i swoim wyglądem nawiązują do 
rzymskich akweduktów, dlatego też ten 
zabytek techniki nazywany jest „Akwe-
duktami Północy”. Następnym punktem 
programu będzie Głazowisko Bachano-
wo nad Czarną Hańczą – łąka z nanie-
sionymi przez lodowiec głazami (na tym 
terenie w 1972 roku utworzono Rezer-
wat Geologiczno – Krajobrazowy) oraz 
Jezioro Hańcza, które jest najgłębszym 
jeziorem w Polsce – jego maksymalna 
głębokość sięga 106 metrów. Później do-
jedziemy do Wigier – wsi położonej na 
brzegu jeziora Wigry, u podnóża wzgórza 
Klasztoru Kamedułów, który zwiedzimy. 
Niegdyś należał on do najbogatszych w 
Europie. Fundatorem był Jan III Kazi-
mierz Waza, który wywiązując się ze ślu-
bów królewskich nakazał codzienne mo-
dlitwy o oddalenie wszystkich nieszczęść 

od kraju. Odwiedzimy także Muzeum 
Wigier w Starym Folwarku będące naj-
większą atrakcją Suwalszczyzny. Powrót 
do hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd 
w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o 
standardzie **/*** w okolicy Augusto-
wa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bu-
fetu, 2 kolacje serwowane, 1 regionalna 
kolacja na Litwie (dodatkowo płatna).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI 
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Augustów (ok. 560 
km) - ok. 10 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,

- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 150 zł +
ok. 20 EUR. Pilot rozlicza się z uczestnika-
mi z kosztów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs do Doliny Rospudy ok. 50 zł,
- lunch w Trokach ok. 10 EUR,
- regionalna kolacja na Litwie ok. 25 EUR.

Litwa

Białoruś

Rosja

Rosja

Polska

Łotwa

Wilno

Troki

Augustów
Gołdap 

é  Augustów - miasto otoczone jeziorami é Rejs katamaranem do Doliny Rospudy é Malownicze Troki é Barokowe Wilno é 
Stańczyki – Akwedukty Północy é Czarna Hańcza é Klasztor Kamedułów w Wigrach é Muzeum Wigier w Starym Folwarku  é

Polska, Litwa 

Augustowskie noce

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTL 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 25.05-28.05.2023 2.165 zł 1.299 zł
02 24.08-27.08.2023 2.165 zł 1.299 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  1299 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni

Organizator: Almatur - Katowice



  EUROPA ŚRODKOWA 25
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Wrocławia 
– stolicy województwa dolnośląskie-
go, jednego z najstarszych miast Polski. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Zo-
baczymy, m.in. rynek – jeden z najwięk-
szych w Europie, z pięknymi kamienicz-
kami i gotyckim Ratuszem. Uniwersytet 
Wrocławski - wspaniały przykład baroku 
austriackiego z najwspanialszą aulą Eu-
ropy – Aulą Leopoldina oraz Ostrów Tum-
ski - najstarszą część Wrocławia, zwaną 
również małym Watykanem. Przejazd 
do Ząbkowic Śląskich, pięknego miasta, 
które może poszczycić się ciekawymi za-
bytkami architektury. Zobaczymy: oka-
załe ruiny zamku - dawnej renesansowej 
warowni, gotycki kościół parafialny Św. 
Anny, Ratusz i Krzywą Wieżę. Przejazd do 
hotelu w okolice Kłodzka.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Czech, do Dolni 
Morava, gdzie udamy się na spacer na 
górę Slamnik (1233m). Dla „ODWAŻ- 
NYCH” chętnych możliwość wejścia na 
Sky Bridge 721 – najdłuższy wiszący pie-
szy most w Europie lub przejście ścieżką 
w obłokach-Skywalk z której można po-
dziwiać widoki na dolinę oraz sam most. 
Po południu powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu odwiedzimy Podziemne 

Miasto Osówka - wyjątkowe miejsce 
owiane tajemnicą, w którym lekcja hi-
storii nabiera innego wymiaru. Jest to 
najdłuższy udostępniony kompleks wy-
budowany w Górach Sowich, w pobliżu 
miejsca poszukiwania „złotego” pocią-
gu. Następnym punktem programu bę-
dzie Zamek Książ – jeden z największych 
zamków Europy. Znajduje się tam 415 
komnat i wieża, skąd rozciąga się widok 
na panoramę okolicy. Wokół znajdują się 
niezwykłe tarasy ogrodowe i przepiękny 
Park Krajobrazowy. Powrót do hotelu na 
nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwie-
dzanie Kłodzka – pięknego miasta Dol-
nego Śląska z bogatą ponad 1000-letnią 
historią, z dobrze zachowany rynkiem, 
gotyckim mostem i Kamieniem Napo-
leona. Przejdziemy Podziemną Trasą 
Turystyczną im. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Trasa prowadzi do Twierdzy 
Kłodzkiej, gdzie w czasie II Wojny Świa-
towej znajdował się obóz jeniecki. W 
drodze powrotnej odwiedzimy twierdzę 
Srebrną Górę – unikatowy obiekt w skali 
dziedzictwa kulturowego Europy, gdzie 
największy podziw budził i budzi nadal 
potężny Donjon, jeden z najciekawszych 
obiektów fortyfikacji epoki nowożytnej. 
W godzinach popołudniowych wyjazd w 
drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** w okolicy Kłodzka. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje w Polsce dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Prosimy o zgłaszanie sprzedaw-
com chęci wykupienia obiadokolacji  
oraz wejścia na Sky Bridge 721 i ścieżki 
w obłokach w dniu rezerwacji imprezy. 
Przejazd: Katowice - Wrocław (ok. 200 
km) - ok. 3 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy – 4 zł.
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Gu-

ide. Koszt – ok. 250 zł + ok. 300 CZK. Pi-
lot rozlicza się z uczestnikami z kosztów 
programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy 
- Sky Bridge 721 Dolni Morava - ok. 500 KC
- Ścieżka w chmurach Dolni Morava -  
ok. 350 KC.

Berlin 

Polska

Austria

Niemcy

Holandia

Francja

Switzerland

Wrocław 

Dolni Morava

Kłodzko
Książ

Belgia

Luxembourg

CzechyPraga

é  Wrocław é Ząbkowice Śląskie é Dolni Morava  é Osówka é  
Książ é Kłodzko é Srebrna Góra  é

Polska, Czechy

Tajemniczy Dolny Śląsk 

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTC
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 22.06-25.06.2023 1.582 zł 949 zł
02 31.08-03.09.2023 1.582 zł 949 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 145 zł

STOP4 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 5

Cena od  949 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 



26 EUROPA ŚRODKOWA

é  Skarby UNESCO: Kościół Pokoju w Jaworze é W krainie księcia Pücklera é Park Mużakowski é 
Niemiecka Wenecja é Szprewald é Ogród Różany w Forst é Bolesławiecka ceramika é

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przyjazd do Jawora, zwie-
dzanie Kościoła Pokoju wpisanego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd na zwiedzanie Parku Muża-
kowskiego (Park Muskau). Założony w 
pierwszej połowie XIX w. park zaliczany 
jest do najwybitniejszych założeń euro-
pejskiej sztuki ogrodowej. Spacer trasą 
turystyczną po parku stanowi znakomitą 
możliwość zapoznania się z całością za-
łożenia, uznanego w 2004 roku za dobro 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie, kola-
cja*, nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Forst – wizyta w 
Ogrodzie Różanym, założonym ponad 
100 lat temu. Na całkowitej powierzchni 
16 hektarów rośnie ponad 800 gatun-
ków róż na dziesięciu tysiącach krzewów 
różanych. Mnogość roślin drzewiastych, 
jasna zieleń rozległych obszarów tra-
wiastych, jak również szacowny, godny 
zobaczenia drzewostan z gajem rodo-
dendronów, stwarzają w tym parku wy-
jątkową atmosferę. Przejazd na zwiedza-
nie kompleksu parkowo pałacowego w 

Branitz, posiadającego oryginalne, histo-
ryczne wyposażenie, które wprowadzi 
nas w atmosferę świata i czasów księcia 
Pücklera. Po południu niezapomniana 
przejażdżka łodzią kanałami Szprewy. 
Wspaniałe widoki, bezpośredni kontakt 
z przyrodą – mnóstwo ptaków wodnych 
i ciekawych roślin (możliwość zakupienia 
szprewaldzkich ogórków i oleju lniane-
go). Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Żagania, według 
legendy założonego ok. 700 r. przez 
córkę Wandy – księżniczkę Żagannę. 
Podczas spaceru zobaczymy m.in. Dom 
Wdowi, ratusz, kamieniczki w rynku, 
Pałac Książęcy, który gościł m.in. królów 
pruskich - Wilhelma I oraz Wilhelma IV,  
Honoriusza  Balzaka, Ferenca Liszta czy 
Bożenę Nemcovą. Następnie zwiedzi-
my zespół poaugustiański: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, konwikt, spichlerz 
oraz klasztor z wspaniale zachowaną bi-
blioteką z tzw. sklepieniem szeptanym. 
Przejazd do Bolesławca, zwiedzanie (z 
możliwością zakupów) słynnej na całym 
świecie, ze swych wyrobów ceramicz-
nych, Manufaktury Bolesławieckiej. Wy-
jazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** w okolicy Żar lub Ża-
gania. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Możliwość 
dokupienia pakietu 2 kolacji w cenie 160 
zł/os. 
Transport: autokar z klimatyzacją, toale-
tą, barkiem lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice – Jawor (ok. 300 km) 
– ok. 5 godzin. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, Tour Guide. Koszt - ok. 70 EUR i 
100 zł. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych. 

Luxembourg

Polska

Czechy

Austria

Niemcy
Holandia

Belgia

Francja

Switzerland

Szprewald

Jawor

Polska, Niemcy

Urokliwy Szprewald

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: OPPN

Nr Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od:

01 26.05 - 28.05 1599 zł 959 zł
02 16.06 - 18.06 1599 zł 959 zł
03 07.07 - 09.07 1599 zł 959 zł
04 18.08 - 20.08 1599 zł 959 zł
05 08.09 - 10.09 1599 zł 959 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 160 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata za pakiet 2 kolacji 160 zł

STOP3 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 5

Cena od  959 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Opole



  EUROPA ŚRODKOWA 27
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według 
rozkładu jazdy. Przejazd do Niedzicy, 
gdzie zobaczymy XIV wieczny zamek, 
skrywający liczne tajemnice i legendy, 
majestatycznie królując nad okoliczny-
mi wioskami i jeziorem Czorsztyńskim. 
Krótki spacer po koronie sztucznej za-
pory na Dunajcu. Pozwoli nam zobaczyć 
ogrom pracy, jaka została włożona, aby 
stworzyć zabezpieczenie dla całej Polski 
przed jednym z największych żywiołów, 
jakim jest woda. Dla chętnych spływ ma-
lowniczym Przełomem Dunajca. W go-
dzinach wieczornych przejazd do hotelu 
w okolice Zakopanego, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie oko-
lic Zakopanego – najsłynniejszego tury-
stycznego miasta w Polsce, usytuowa-
nego u podnóża Tatr. Spacer po Dolinie 
Kościeliskiej – drugiej co do wielkości 
dolinie w Tatrach Polskich, którą wy-
różniają charakterystyczne formy skał 

wapiennych o ciekawie brzmiących na-
zwach Zbójnickie Okno czy Zbójnickie 
Turnie. W Zakopanem zwiedzimy m.in. 
Muzeum Tatrzańskie oraz stary cmen-
tarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie spo-
czywają zasłużeni dla miasta, kultury 
polskiej i Tatr. Następnie spacer i czas 
wolny na słynnych Krupówkach - jednym 
z najsłynniejszych deptaków w Polsce. 
Wjedziemy kolejką na Gubałówkę, gdzie 
na górnej polanie będziemy podziwiać 
przepiękną panoramę miasta i Tatr, a 
następnie przejdziemy w kierunku Bu-
torowego Wierchu, z którego zjedziemy 
wyciągiem krzesełkowym. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu całodniowa wycieczka na 
Słowację, którą rozpoczniemy spacerem 
Ścieżką w Koronach Drzew. Ta położona 
w pobliżu Zdziaru, niedawno oddana do 
użytku atrakcja turystyczna pozwala na 
podziwianie panoramy Tatr z wysokości 
24 m. Następnie zwiedzimy przepiękną 
Jaskinię Bielską - jedyną jaskinię udo-

stępnioną dla turystów w Tatrach Wyso-
kich. Zachwyca ona zwiedzających róż-
norodnością i oryginalnością nacieków. 
Spacerując podziemną trasą będziemy 
podziwiać liczne stalaktyty, stalagmity i 
stalagnaty, wapienne draperie i wodo-
spady oraz podziemne jeziorka. W jaski-
ni panuje niska temperatura – ok. 5-6 °C, 
zatem należy pamiętać o założeniu cie-
płego ubrania. Po wyjściu z jaskini uda-
my się do Starego Smokowca, zimowej 
stolicy Słowacji, położonej u stóp Tatr 
Wysokich. Wjazd kolejką na Hrebieniok 
(1285 m n.p.m.), atrakcyjny cel tury-
styczny i doskonały punkt wypadowy do 
Wodospadów Zimnej Wody, których ma-
lownicze, osadzone w przepięknej okoli-
cy kaskady urzekają swoją urodą. Spacer 
po dolinie i zjazd kolejką do Smokowca. 
Dla chętnych kolacja w restauracji (do-
datkowo płatna). W godzinach wieczor-
nych powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyciecz-
ka nad Morskie Oko – najpiękniejsze 
górskie jezioro w Polsce, otoczone z jed-
nej strony przez najwyższy polski szczyt 
- Rysy, z drugiej strony Mięguszowiec-
kie Szczyty i strzelisty Mnich. W drodze 
powrotnej na Jaszczurówce, zwiedzimy 
drewnianą kaplicę Najświętszego Serca 
Jezusa, w stylu zakopiańskim. W godzi-
nach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 
lub pensjonacie o standardzie **/*** w 
okolicy Zakopanego. Pokoje 2,3 osobo-
we z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokola-
cje. 
Kolacja na Słowacji dodatkowo płatna.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.  
Przejazd: Katowice - Zakopane (ok. 180 
km) - ok. 3 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, przejazd kolejką, przewodnicy
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 180 zł +
ok. 30 EUR. Pilot rozlicza się z uczestnika-
mi z kosztów programowych,
- programu fakultatywnego.
 
PROGRAM FAKULTATyWNy
- spływ Dunajcem ok. 70 zł
- Spacer Koronami Drzew ok. 25 EUR
- kolacja na Słowacji ok 20 EUR
- przejazd wozami do Morskiego Oka ok 
50 zł/os (w jedną stronę) i ok 80zł/os (w 
dwie strony)

Czechy
Polska

Praga

Niemcy

Słowacja

Austria
Budapeszt 

Węgry

Niedzica 
Zakopane

Zdziar
Stary Smokowiec

é Niedzica é Spływ Przełomem Dunajca é Zakopane z Krupówkami i  Gubałówką é Dol ina Kościel iska é Zdziar i  spacer 
Ścieżką w Koronach Drzew é Stary Smokowiec u podnóża Tatr Wysokich é Wjazd kolejką na Hrebieniok é Morskie Oko é

Polska, Słowacja 

Tatrzańskie uroki

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 22.06-25.06.2023 1.665 zł 999 zł
02 31.08-03.09.2023 1.582 zł 949 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 7

Cena od  949 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni



28 EUROPA ŚRODKOWA

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast wg roz-
kładu jazdy. Przejazd na Słowację do 
Orawskiego Zamku, którego doskonałe 
fortyfikacje sprawiły, że nigdy nie został 
zdobyty. Po zwiedzeniu zamku przeje-
dziemy do wsi Lúčky, gdzie będziemy 
podziwiać Wodospad Luczański - kilka 
kaskad spadających z wysokości 12 m do 
położonych poniżej jeziorek. Następnie 
pojedziemy zobaczyć Vlkolinec - jeden 
z najpiękniejszych zakątków Słowacji i 
jedyna wieś wpisana na listę UNESCO. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Bachledowej 
Doliny i spacer w koronach drzew. Usy-
tuowana na granicy Pienińskiego i Ta-
trzańskiego Parku Narodowego Ścieżka 
Bachledka ukazuje wyjątkową przyrodę 
Magury Spiskiej. Przejazd do Tatrzań-
skiej Łomnicy w Wysokich Tatrach. Wy-
jazd kolejkami na Łomnicką Przełęcz. 
Zjazd kolejką lub dla chętnych przejście 

piesze z Skalnatego Plesa (Łomnicki 
Staw) na Hrebienok (trasa piękna wido-
kowo, po kamieniach, w większości cały 
czas w dół, zjazd kolejką do Smokowca). 
Przejazd nad Szczyrbskie Jezioro, spacer 
wzdłuż jeziora. Powrót do hotelu na noc-
leg.

3 dzień
Po śniadaniu udamy się do Parku Naro-
dowego Słowacki Raj, gdzie czeka na nas 
m.in na spacer do Tomaszowskiego Wi-
doku (Tomášovský výhľad) – tarasu skal-
nego, znajdującego się 200 m nad prze-
łomem rzeki Hornad, skąd rozpościerają 
się wspaniałe widoki na okolicę. Przejazd 
do Lewoczy - dawnej stolicy Spiszu i naj-
piękniejszego miasta Słowacji, wpisa-
nego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Krótkie zwiedzanie i czas wol-
ny. Następnie pojedziemy zobaczyć ruiny 
średniowiecznego Zamku Spiskiego, jed-
nego z największych w tej części Europy 
kompleksu zamkowego, wpisanego na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
a po drodze zobaczymy m.in. gejzer Siva 

Brada i osady cygańskie. Powrót do ho-
telu, dla chętnych relaks na basenach 
termalnych. Nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Doliny Demia-
nowskiej nad Vrbicke jezioro – najwięk-
szy naturalny zbiornik w Tatrach. Wjazd 
kolejką na Chopok – szczyt w centralnej 
części Tatr Niżńych, z którego roztacza 
się wspaniały widok – na horyzoncie 
zobaczymy Pilsko i Babią Górę. W godzi-
nach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 
o standardzie **/*** w Popradzie lub 
okolicy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienka-
mi, TV
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Zalecamy strój sportowy i wygodne obu-
wie – stosowne do wyjścia w góry.
Przejazd: Kraków – Oravski Podzamok 
(ok. 140 km) – ok. 3 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 4 zł.
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Gu-
ide. Koszt – ok. 125 EUR. Pilot rozlicza 
sie z uczestnikami z kosztów programo-
wych. 
-programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
Baseny termalne w Popradzie koszt ok. 
25 EUR - 3 h.

Czechy

Niemcy

Słowacja
Bratysława 

Austria

Wiedeń

Budapeszt 

Węgry

Słowacki Raj

Chopok Lewocza
Słowacki Raj

Oravský 
Podzámok 

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é Orawski Zamek é Wodospad Lucky é Vlkol inec – spacer koronami drzew é Łomnicka Przełęcz é Szczyrbskie Pleso é Słowacki Raj é 
Przełom Hornadu é Lewocza é Gejzer Siva Brada é Spiski Zamek é relaks na basenach termalnych é Vrbicke jezioro é Chopok é

Słowacja 

Słowacki Raj

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KSTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 08.06-11.06.2023 1.915 zł 1.149 zł
02 31.08-03.09.2023 1.915 zł 1.149 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji 250 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1149 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni



  EUROPA ŚRODKOWA 29

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez terytorium Republiki 
Czeskiej. Przyjazd do Pragi - uważanej za 
jedno z najbardziej atrakcyjnych miast 
Europy, corocznie odwiedzanej przez 
liczne rzesze turystów. Rejs statkiem 
wycieczkowym po Wełtawie oraz zwie-
dzanie dzielnicy żydowskiej – Jozefova. 
Następnie udamy się na kolację w re-
stauracji w centrum Pragi. Czas wolny. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu dalsza część zwiedzania 
stolicy Czech: Katedra św. Wita – arcy-
dzieło gotyku górująca nad przepięknym 
kompleksem zamkowo - ogrodowym 
Hradczan. Następnie przejdziemy do 
Zamku Królewskiego, Pałacu i Ogrodów 
Wallensteina, Malej Strany. Kontynu-
ujemy spacer w kierunku Mostu Karola, 
a następnie udajemy się na Stare Mia-
sto i Rynek, gdzie zobaczymy Ratusz ze 
słynnym zegarem astronomicznym - Or-
lojem. Kolacja w restauracji w centrum 
Pragi. Czas wolny – możliwość odwiedze-

nia słynnych praskich piwiarni. Powrót 
do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
Zwiedzanie Nowego Miasta - Teatr Naro-
dowy – secesyjny skarb Pragi oraz Plac 
Wacława. Czas wolny na zakupy. Około 
południa wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. Powrót do Polski w godzinach po-
południowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** na terenie Pragi. Po-
koje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania w formie bu-
fetu podawane w hotelu, 2 kolacje ser-
wowane w restauracji w centrum Pragi, 
dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Praga (430 km) - ok. 
7 godz. Trasa wycieczki liczona od granic 
Polski - ok. 500 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszonych 
przez uczestnika podczas trwania imprezy: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour 
Guide, przejazdy komunikacją miejską. 
Koszt - ok. 950 CZK Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Rejs po Wełtawie - ok. 350 CZK (min. 25 os.).

Brno

Plzen

Ceské Budejovice 

Hradec Kralove 

Ostrawa 

Węgry

NiemcyNiemcy

Czechy

Praga

Polska

Austria Słowacja Banska  Bystrica 

Bratislava

Organizator: Almatur - Katowice

é Praga i  rejs po Wełtawie é

Czechy

Weekend w Pradze

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KCTP
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 30.06-02.07.2023 1.415 zł 849 zł
02 18.08-20.08.2023 1.415 zł 849 zł
03 22.09-24.09.2023 1.415 zł 849 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji 110 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 5

Cena od  849 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP3 dni



30 EUROPA ŚRODKOWA

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przyjazd do Kutnej Hory, miasteczka na-
zywanego w średniowieczu „skarbcem 
królestwa”, wpisanego na listę UNESCO. 
Zwiedzimy słynną Kaplicę Czaszek, w 
której znajdują się szczątki ofiar epidemii 
dżumy, wojen husyckich oraz wojny trzy-
nastoletniej. Następnie przejdziemy po 
głównych uliczkach miasta, zwiedzimy 
kościół św. Barbary - jedno z najpiękniej-
szych w Europie Środkowej, unikatowe 
dzieło architektury gotyckiej. Zobaczymy 
również Włoski Dwór – dawną mennicę 
królewską z kolekcją słynnych monet i 
siedzibę królów Wacława II i Władysła-
wa II Jagiellończyka. Czas wolny, kolacja. 
Przejazd do Pragi, zakwaterowanie w ho-
telu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Czech: 
klasztor Strachowski, kompleks pałaco-
wo-zamkowy na Hradczanach, katedra 
św. Wita, Złota Uliczka. Podziwianie 
przepięknej Lorety – kompleksu baroko-
wych budynków sakralnych. Czas wolny. 
W godzinach popołudniowych przejazd 
do Karlowych Warów - najsłynniejszego 
czeskiego uzdrowiska (dawny Karlsbad). 
Spacer po kurorcie, gdzie na uwagę za-
sługują barokowy kościół świętej Mag-

daleny i Teatr im. Vitezslava. Zwiedzimy 
Muzeum Becherovki - wspaniałego zio-
łowego likieru, o którym mówi się, że to 
trzynaste źródło Karlowych Warów. Czas 
wolny - możliwość „degustacji” 12 wód 
leczniczych. Kolacja w restauracji. Po-
wrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania 
stolicy Czech: Mała Strana - dzielni-
ca ambasad, położona u stóp wzgórza 
zamkowego, której uroku dodają pięk-
ne i bogato zdobione barokowe pałace 
i kamienice. Udamy się do wnętrza ko-
ścioła św. Mikołaja. Spacer przez piękny 
Most Karola, a następnie przejdziemy 
do dzielnicy żydowskiej tzw. Josefowa, 
gdzie mieszczą się synagogi i cmentarz 
żydowski. Starymi uliczkami dotrzemy 
do ratusza ze słynnym zegarem „Orloj”. 
Spacer ulicą Celetną, Brama Prochowa, 
Obecni Dum. Czas wolny. Rejs statkiem 
wycieczkowym po Wełtawie. Kolacja w 
restauracji w centrum Pragi. Powrót do 
hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania 
Pragi m.in. Plac Wacława. Czas wolny. 
Około południa wyjazd w drogę powrot-
ną do kraju. Powrót do Polski w godzi-
nach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** poza centrum Pragi. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bu-
fetu, 3 kolacje serwowane, dodatkowo 
płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Praga (430 km) - ok. 
7 godz. Trasa wycieczki liczona od granic 
Polski - ok. 1200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy – 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy
lokalni, Tour Guide, przejazdy komu-
nikacją miejską. Koszt - ok. 1.700 CZK.  

Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Wełtawie – ok. 350 CZK (grupa 
min. 25 osób).

Organizator: Almatur - Katowice

Brno

Usti nad Labem 

Plzen

Ceské Budejovice 

Hradec Kralove 

Ostrawa 

Węgry

Węgry

Banska Bystrica 

Czechy

Praga
Kutna Hora

Karlowe 
Wary

Niemcy Polska

SłowacjaAustria
Banska  Bystrica 

Bratislava

é Kutna Hora - średniowieczny skarbiec królestwa é Karlowe Wary - perła uzdrowisk é 
Praga - stol ica Czech é

Czechy

Nie tylko Praga

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kCTd
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 1.999 zł 1.199 zł
02 18.05-21.05.2023 1.915 zł 1.149 zł
03 08.06-11.06.2023 1.999 zł 1.199 zł
04 20.07-23.07.2023 1.915 zł 1.149 zł
05 12.08-15.08.2023 1.915 zł 1.149 zł
06 07.09-10.09.2023 1.915 zł 1.149 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 450 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 165 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 5

Cena od  1149 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni



  EUROPA ŚRODKOWA 31

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Cieszyn do Morawskiego 
Krasu – malowniczego obszaru skał wa-
piennych i zwiedzanie jednej z jaskiń. 
Przejazd do wpisanego na listę UNESCO 
miasta Telcza, zwanego „Morawską 
Wenecją”, spacer po Starym Mieście z 
renesansowymi i barokowymi kamieni-
cami. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Hlubokiej nad 
Wełtawą – zwiedzanie neogotyckiego 
zamku. Następnie odwiedzimy Holaszo 
wice - wioskę słynącą z domów w stylu 
„ludowego baroku”, wpisaną na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolej 
no przejedziemy do Czeskiego Krum-
lova - miasta z listy UNESCO, jednego z 
naj piękniejszych miast Republiki Cze-
skiej. Zwiedzanie wspa niałego zamku 
z jedyną w swoim rodzaju kolorową 
wieżą. Wiele osób na pewno skojarzy 
to miejsce z malowanym dzban kiem z 
krumlovskiego zamku, o którym śpiewa-
ła Helena Vondrackova. Spacer uliczkami 
średniowiecznego miasta: sta rówka, XVI 
- wieczny ratusz, kościół św. Wita, dom 
Kaplanka. Przejazd do hotelu, obiadoko-

lacja, nocleg. 
3 dzień

Po śniadaniu przejazd do miejscowości 
Rozmberk nad Wełtawą - zwiedzanie 
zamku, który był pierwszą rodową sie-
dzibą znaczącego rodu Rosenbergów. 
Następnie przejedziemy do Trzebonia. 
Podczas spaceru po mieście odwiedzimy 
Czeski Piwowar z 600 - letnią tradycją. 
Później udamy się do Czeskich Budziejo-
wic - miasta wpisanego na listę UNESCO. 
Na trasie naszego spaceru znajduje się: 
Plac Przemysława Ottokara II - jeden z 
największych placów Europy, fontanna 
Samsona, renesansowy ratusz, katedra 
św. Mikołaja, Czarna Wieża (punkt ob-
serwacyjny i dzwonnica), Kościół Ofiaro-
wania NMP, mury obronne. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Żvikova nad 
Wełtawą - zwiedzanie zamku Żvikov, 
rejs po zalewie Orlickim do zamku Orlik, 
gdzie udamy się do pięknych baroko-
wych i rokokowych wnętrz. Oba te zamki 
należą do jednych z najwybitniejszych 
budowli świeckich czeskiej architektury 
z okresu średniowiecza. Wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Polski w godzi-
nach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o 
standardzie **/*** w okolicy Czeskiego 
Krumlova lub Czeskich Budziejowic. Po-
koje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufe-
tu, 3 obiadokolacje serwowane.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Morawski Kras (ok.
260 km) - ok. 5 godz. Trasa wycieczki li-
czona od granic Polski - ok. 1200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-

nych przez uczestnika podczas trwania
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 2.500 
CZK. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych.

Brno

Plzen

Ceské Budejovice 

Hradec Kralove 

Ostrawa 

Węgry

NiemcyNiemcyy

Czechy
Praga

Telcz
Morawski 

KrasCzeskie
Budziejowice

Polska

Austria Słowacja Banska  Bystrica 

Bratislava

Czeski
Krumlov

Organizator: Almatur - Katowice

é  Morawski Kras é Telcz é Hluboka nad Wełtawą é Holaszowice é Czeski Krumlov é  
Rožmberk nad Wełtawą é Czeskie Budziejowice é Żvikov é

Czechy

Czeskie zamki i rezydencje

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KCTT
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 08.06-11.06.2023 1.999 zł 1.199 zł
02 13.07-16.07.2023 1.999 zł 1.199 zł
03 12.08-15.08.2023 1.999 zł 1.199 zł
04 31.08-03.09.2023 1.999 zł 1.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 450 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 165 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1199 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, 
przejazd przez Słowację na Węgry. Przy-
jazd do Tokaju – stolicy regionu winiar-
skiego, którego tradycja sięga 290 roku 
naszej ery. Miasto leży przy zbiegu rzek 
Bodrog i Cisy, u południowych podnóży 
wulkanicznej góry Tokaj. Położenie to 
sprawia, że panują tutaj idealne warunki 
do uprawy winorośli. Dla chętnych ko-
lacja z degustacją produkowanego tutaj 
wina - dodatkowo płatna. Będzie okazja, 
aby przekonać się, dlaczego Król Ludwik 
XIV zachwycony Tokajem Aszú nazwał go 
„winem królów i królem win”, a żona cara 
Piotra Wielkiego nie mogła przeżyć bez 
tokaju ani jednego dnia. Przejazd do Haj-
duszoboszlo, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu czas wolny w Hajduszo-
boszlo – najsłynniejszym uzdrowisku 
Węgier. Relaks na basenach termalnych 
(wstęp płatny indywidualnie), spacery 
po kurorcie. Po południu przejazd do De-
breczyna i krótki spacer po drugim co do 
wielkości mieście Węgier: Wielki Kościół 
Ewangelicki, Uniwersytet, Teatr Narodo-

wy, klasycystyczny Ratusz. Po powrocie 
do Hajduszoboszlo dla chętnych kolacja 
w typowej węgierskiej csardzie, z winem 
i tradycyjną muzyką! Nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyjeżdżamy do parku na-
rodowego Hortobagy – jedynego zacho-
wanego dużego fragmentu węgierskiego 
stepu – puszty. Podczas wycieczki woza-
mi konnymi – spotkamy czikoszy - kon-
nych pasterzy, zobaczymy szare bydło 
oraz noniusze – najstarszą węgierską 
rasę koni. Po zwiedzeniu stadniny udamy 
się do centrum informacyjnego parku 
narodowego, gdzie będzie możliwość za-
poznania się z wystawami prezentujący-
mi naturę, historię i kulturę materialną 
puszty. Kolejnym punktem programu bę-
dzie wycieczka nad Jezioro Cisa - po jed-
nokilometrowej podróży łodzią docie-
ramy do ścieżki wzdłuż wybrzeża - dwie 
kryjówki i wieża obserwacyjna rozmiesz-
czone wzdłuż szlaku o długości 1500 me-
trów umożliwiają obserwację ptaków. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowanie z hote-

lu przejedziemy do Parku Narodowego 
Aggtelek, naszpikowanego jaskiniami 
obszaru, który został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Pod-
czas wycieczki korytem podziemnej rzeki 
Styks, zwiedzimy krasową jaskinię Bara-
dla, jedną z największych i najpiękniej-
szych. Ta długa na 25 kilometrów jaskinia 
należy do najciekawszych atrakcji przy-
rodniczych Europy Środkowej. Następ-
nie wyjazd w drogę powrotną. Powrót 
do Polski w godzinach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 
o standardzie **/*** w Hajduszoboszlo. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. W ho-
telu restauracja, bar.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bu-
fetu, 2 kolacje serwowane i 1 kolacja w 
Tokaju - dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Tokaj (ok. 450 km) - 
ok. 7,5 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 900 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 20.000 
HUF. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- bilety wstępu na baseny termalne w 
Hajduszoboszlo. Orientacyjne ceny: oso-
ba dorosła - ok. 3.000 HUF, dzieci - ok. 
2.500 HUF. Całodniowy bilet wstępu do 
Aqua Parku - dodatkowo ok. 3.500 HUF; 
do Aqua Palace - ok. 4.200 HUF.
- kolacja w Tokaju – ok. 7.500 HUF (przy 
minimum 20 os.)

Budapeszt 

Aggtelek

Tokaj

Debreczyn

Hajduszoboszlo

Węgry

Rumunia

Słowacja

Organizator: Almatur - Katowice

é Winnice Tokaju é Termalne uzdrowisko Hajduszoboszlo é Zabytki Debreczyna é 
é Hortobagy - węgierska puszta é Jezioro Cisa é Jaskinie Aggtelek

Węgry 

Tokaj, czardasz i termy

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KHTM
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 18.05-21.05.2023 2.249 zł 1.349 zł
02 07.09-10.09.2023 2.249 zł 1.349 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 120 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1349 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, 
przejazd przez Słowację na Węgry. Przy-
jazd do Egeru - jednego z najładniejszych 
miast Węgier, leżącego 130 km od Buda-
pesztu. Jest ono kojarzone z bohaterską 
obroną przeciw najazdom tureckim, 
najlepszym węgierskim winem i woda-
mi termalnymi. Spośród wielu atrakcji, 
które zobaczymy z zewnątrz, warto wy-
mienić: Zamek, Bazylikę św. Jana, kościół 
Minorytów, Ratusz i Liceum – jedną z 
najbardziej prestiżowych szkół na Wę-
grzech. Przejazd do hotelu w Egerze, za-
kwaterowanie. Dla chętnych przejazd do 
Doliny Pięknej Pani (która jest miejscem 
składowania najlepszych win Egeru), po-
łączony z kolacją w regionalnej winiarni. 
Nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania 
Egeru. Około południa przejazd do Buda-
pesztu i zwiedzanie miasta. Podczas spa-
ceru zobaczymy m.in.: Plac Bohaterów, 
Park Miejski, z zewnątrz Zamek Vajda-
hunyad i Szechenyi Furdo. Następnie dla 
chętnych rejs statkiem po Dunaju, pod-
czas którego można zobaczyć najważ-
niejsze zabytki miasta (m.in. Parlament, 

Zamek Królewski, Politechnikę, Węgier-
ską Akademię Nauk, Vigadó) oraz głów-
ne mosty (Łańcuchowy, św. Małgorzaty, 
Elżbiety, Wolności). Kolacja, zakwatero-
wanie w hotelu. Nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania 
stolicy Węgier. Rozpoczniemy od space-
ru po Wyspie Małgorzaty, stanowiącej 
„zielone płuca” Budapesztu. Przejazd do 
Bazyliki św. Stefana i zwiedzanie wnętrz 
tego największego kościoła w Budapesz-
cie. Następnie czas wolny m.in. na zaku-
py w wielkiej hali targowej Vásárcsarnok 
oraz na ulicy Vaci. Dla chętnych w tym 
samym czasie spacer po Moście Wolno-
ści pod Hotel Gellert i wydrążony w skale 
kościół Paulinów, a także możliwość sko-
rzystania z krótkiej wizyty na kąpielisku z 
wodami termalnymi. Następnie przejazd 
na Wzgórze Zamkowe - zobaczymy z ze-
wnątrz m.in. Kościół Koronacyjny Ma-
cieja, Baszty Rybackie, stare kamieniczki 
Budy, Zamek Królewski. Czas wolny. Ko-
lacja, powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu krótki pobyt w Szenten-
dre, nazywanym najpiękniejszym małym 
miastem Węgier. To malownicze mia-

steczko to mekka artystów, architekto-
niczna i krajobrazowa perełka, gdzie czas 
płynie wolniej i milej. Następnie czeka 
nas przejazd do Esztergom - pierwszej 
stolicy Węgier, znanej z największej w 
kraju Bazyliki oraz rekonstrukcji Zamku 
Królewskiego Arpadów. Około południa 
wyjazd w kierunku kraju. Powrót do Pol-
ski w godzinach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o 
standardzie **/***: 1 nocleg w okolicy 
Egeru, 2 noclegi w okolicach Budapesz-
tu. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, 
w większości hoteli z TV. W hotelach re-
stauracja, bar.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bu-
fetu, 2 kolacje serwowane i 1 kolacja w 
Egerze - dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Eger (ok. 420 km) 
- ok. 9 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 1200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy – 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, 
Tour Guide. Koszt – ok. 9.000 HUF. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych,
- programu fakultatywnego

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Dunaju ok. 5.500 HUF
- kolacja regionalna w Egerze ok. 7.000 
HUF
- wstęp na kompleks basenów termal-
nych w Budapeszcie ok. 6.000 HUF (ko-
nieczny strój kąpielowy i czepek).

Budapeszt 

Esztergom Eger

Węgry
Rumunia

Słowacja

é Eger - stol ica Byczej Krwi é Budapesztański Parlament é Rejs po Dunaju é  
Marcepanowe słodkości Szentendre é Esztergom - pierwsza stol ica Węgier é  

Węgry

Nie tylko Budapeszt

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kHTd
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.082 zł 1.249 zł
02 08.06-11.06.2023 2.082 zł 1.249 zł
03 12.08-15.08.2023 2.082 zł 1.249 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 400 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 180 zł

Organizator: Almatur - Katowice

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1249 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni
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Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, 
przejazd przez Słowację na Węgry. Przy-
jazd do Budapesztu – podczas pierwsze-
go spaceru po mieście zobaczymy: Plac 
Bohaterów, Park Miejski, Zamek Vajda-
hunyad, Szechenyi Furdo, a także Mu-
zeum Historii Sztuki. Zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie 
miasta. Przejazd do Bazyliki św. Stefana 
i zwiedzanie największego kościoła Bu-
dapesztu. Następnie dla chętnych rejs 
statkiem po Dunaju, podczas którego 
będziemy mogli zobaczyć najważniejsze 
zabytki stolicy Węgier (m.in. Parlament, 
Zamek Królewski, Politechnikę, Węgier-
ską Akademię Nauk, salę koncertową 
Vigadó) oraz główne mosty (Łańcucho-
wy, Małgorzaty, Elżbiety, Wolności). 
Następnie przejazd na Wzgórze Zamko-
we - zobaczymy z zewnątrz m.in. Kościół 
Koronacyjny Macieja, Baszty Rybackie, 

stare kamieniczki Budy, Zamek Królew-
ski. Kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
Spacer po Wyspie Małgorzaty, stano-
wiącej „zielone płuca” stolicy Węgier. W 
godzinach przedpołudniowych wyjazd 
w kierunku kraju. Powrót wieczorem do 
Polski.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** w okolicach Buda-
pesztu. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienka-
mi. W hotelu restauracja, bar.
Wyżywienie: 2 śniadania w formie bu-
fetu, 2 kolacje serwowane - dodatkowo 
płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Budapeszt (ok. 420 
km) - ok. 9 godz. Trasa wycieczki liczona 
od granic Polski - ok. 900 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy – 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, 
Tour Guide. Koszt – ok. 9.000 HUF. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych,
- programu fakultatywnego

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Dunaju ok. 5.500 HUF

Budapeszt 

Węgry
Rumunia

Słowacja

é Budapeszt i  jego zabytki é

Węgry

Weekend w Budapeszcie      

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KHTB
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 30.06-02.07.2023 1.582 zł 949 zł
02 18.08-20.08.2023 1.582 zł 949 zł
03 22.09-24.09.2023 1.582 zł 949 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 160 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  949 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP3 dni



  EUROPA ŚRODKOWA 35

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy, przejazd przez Słowację na Węgry. 
Przyjazd do Budapesztu w godzinach 
popołudniowych. Podczas pierwszego 
spaceru po mieście zobaczymy: Plac Bo-
haterów, Park Miejski, z zewnątrz Zamek 
Vajdahunyad, Szechenyi Furdo, a także 
Muzeum Historii Sztuki. Przejazd na ko-
lację, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie 
Budapesztu. Rozpoczniemy od spaceru 
po Wyspie Małgorzaty, stanowiącej „zie-
lone płuca” stolicy Węgier. Następnie dla 
chętnych rejs statkiem po Dunaju, pod-
czas którego będziemy mogli zobaczyć 
najważniejsze zabytki miasta (m.in. Par-
lament, Zamek Królewski, Politechnikę, 
Węgierską Akademię Nauk, Vigadó) oraz 
główne mosty (Łańcuchowy, Małgorzaty, 
Elżbiety, Wolności). Przejazd do Bazyliki 
św. Stefana i zwiedzanie tego najwięk-
szego kościoła Węgier. Następnie prze-
jazd na drugą stronę Dunaju na Wzgórze 
Zamkowe - zobaczymy z zewnątrz m.in. 

Kościół Koronacyjny Macieja, Baszty Ry-
backie, stare kamieniczki Budy, Zamek 
Królewski. Czas wolny. Wyjazd w kierun-
ku Austrii. Kolacja. Zakwaterowanie w 
hotelu w okolicy Wiednia, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Wiednia. Zo-
baczymy z zewnątrz Belweder i pospa-
cerujemy po jego ogrodach. Następnie 
przyjrzymy się bajkowemu Domowi 
Hundertwassera, który zadziwia na-
wiązaniami do natury i ekologii. Objazd 
autokarem centrum Wiednia wspania-
łym bulwarem Ringstrasse, przy którym 
znajduje się niezliczona ilość zabytków, 
restauracji, hoteli i kawiarni. Zobaczymy 
również: Wiedeńską Operę Państwową 
otwartą w 1869 roku; Parlament, przy-
pominający świątynię grecką; wieże 
neogotyckiego Ratusza wzorowanego 
na Ratuszu w Brukseli. Następnie spa-
cer z przewodnikiem po Starym Mieście. 
Na naszej trasie ogród różany, Plac Bo-
haterów, zimowa rezydencja cesarska 
Hofburg oraz gotycka katedra św. Szcze-
pana (Stephansdom), słynąca ze swoich 

kolorowych dachówek i wysokiej na ok. 
137 m wieży południowej. Udamy się na 
ulice handlowe Kohlmarkt, Graben oraz 
Kärntnerstrasse - z wieloma eleganckimi 
sklepami i kawiarniami. Podczas czasu 
wolnego będzie możliwość wejścia do 
katedry św. Szczepana oraz spaceru pod 
Wiedeńską Operę Państwową. Następ-
nie przejazd do dawnej letniej rezydencji 
cesarskiej Schönbrunn, gdzie czeka nas 
zwiedzanie zabytkowych wnętrz (m.in. 
gabinet Franciszka Józefa, apartamenty 
Sisi, sypialnia Marii Teresy, sala balowa 
tzw. Wielka Galeria) oraz spacer po ba-
rokowym, rozległym parku. Wieczorem 
przejazd do dzielnicy Grinzing, trady-
cyjnej wioski winiarzy, słynącej z niezli-
czonej ilości restauracji i winiarni. Dla 
chętnych kolacja w typowej gospodzie 
z winem, kuchnią austriacką i muzyką. 
Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Bratysławy. 
Spacer po stolicy Słowacji - zobaczymy 
z zewnątrz: Zamek Królewski, Ratusz, 
Pałac Prymasowski, Teatr Narodowy, 
katedrę św. Marcina oraz rynek i ga-
piącego się na turystów Czumila. Czas 
wolny. Około południa wyjazd w drogę 
powrotną do kraju. Powrót do Polski w 
godzinach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 
lub pensjonatach o standardzie **/***: 
1 nocleg w okolicy Budapesztu, 2 noclegi 
w okolicy Wiednia. Pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 2 kolacje i ko-
lacja na Grinzingu - dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Budapeszt (ok. 420 
km) - ok. 9 godz. Trasa wycieczki liczona 
od granic Polski - ok. 1300 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide, przejazdy komunika-
cją miejską. Koszt – ok. 5.000 HUF + ok. 
80 EUR. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolacja na Grinzingu ok. 30 EUR,
- rejs po Dunaju ok. 15 EUR.

Czechy
Polska

Praga

Niemcy
Słowacja

Bratysława 
Austria

Wiedeń

Budapeszt 

Węgry

é Budapeszt - stol ica Węgier é Wiedeń - stol ica Habsburgów é  
Bratysława - słowacka metropolia é

Węgry, Austria, Słowacja 

Trzy stolice

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KHTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.082 zł 1.249 zł
02 18.05-21.05.2023 2.082 zł 1.249 zł
03 08.06-11.06.2023 2.082 zł 1.249 zł
04 13.07-16.07.2023 2.082 zł 1.249 zł
05 12.08-15.08.2023 2.082 zł 1.249 zł
06 31.08-03.09.2023 2.082 zł 1.249 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 400 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 180 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1249 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy do austriackiego 
miasta Linz – malowniczo usytuowanego 
po dwóch stronach Dunaju. Jego histo-
ryczna starówka leży na prawym brzegu 
rzeki, a rozległy Hauptplatz uchodzi za 
jeden z najpiękniejszych zwartych kom-
pleksów architektonicznych Austrii. Spa-
cer z przewodnikiem po centrum Linzu, a 
następnie przejazd w okolice Salzburga,  
zakwaterowanie w hotelu lub pensjona-
cie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejedziemy do Salzburga 
– jednego z najpiękniejszych miast Au-
strii. Spacer z przewodnikiem po Starym 
Mieście, które w 1996 r. zostało wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO. Udamy się do ogro-
du, gdzie zobaczymy pałac arcybiskupi 
Mirabell, przejdziemy: Getreidegasse – 
najstarszą i najbardziej urokliwą uliczką 
miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mo-
zarta), Rezidenzplatz z pomnikiem Mo-

zarta oraz wstąpimy także do katedry św. 
Ruperta (XVII wiek). Następnie czeka nas 
wjazd kolejką na górującą nad miastem 
Twierdzę Hohensalzburg, skąd rozpo-
ściera się imponująca panorama miasta. 
Czas wolny. Po południu przejazd do Hel-
lbrunn, gdzie zwiedzimy ogrody wodne. 
Pałac Hellbrunn, otoczony rozległym 
parkiem, zaliczany do najpiękniejszych 
przykładów architektury manierystycz-
nej na północ od Alp, jest prawdziwym 
unikatem w całej Europie. Słynne ogro-
dy z wodotryskami, zaprojektowane w 
1618 roku zachwycają zwiedzających po 
dziś dzień. Powrót do hotelu/pensjonatu 
na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą 
do St. Gilgen – miejsca urodzenia matki 
Mozarta, rejs statkiem po jeziorze Wol-
fgangsee do St. Wolfgang. Krótki spacer 
po urokliwym miasteczku. Przejazd do 
Bad Ischl, ulubionej miejscowości wypo-
czynkowej Franciszka Józefa. Spacer po 
kurorcie, gdzie zwiedzimy willę cesarską, 

położoną w pięknym, ogromnym parku. 
Luksusowe sklepy, eleganckie restaura-
cje, kawiarnie i cukiernie wpisują miasto 
w poczet najciekawszych, choć kosztow-
nych miejsc w Austrii. Następnie prze-
jazd do Hallstatt – uroczego miasteczka 
wpisanego na listę UNESCO, tarasowo 
położonego na wysokości 508 m n.p.m. i 
w niezwykły sposób wciśniętego między 
strome, skaliste stoki i taflę jeziora Hall-
stättersee. Powrót do hotelu/pensjona-
tu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót do Polski w godzinach wieczor-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 
lub pensjonacie o standardzie **/*** w 
okolicy Salzburga. Pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bu-
fetu.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Linz (ok. 550 km) 
- ok. 7 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 1700 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty-
lokalne, przejazdy komunikacją miejską,

wjazdy do miast, Tour Guide. Koszt – ok.
95 EUR. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Koncert muzyki klasycznej w Pałacu Mi-
rabell  (bilet normalny ok. 45 EUR, ulgo-
wy (uczniowie/studenci) - ok. 30 EUR).

Niemcy
Czechy

Linz

Hallstatt

Wiedeń Salzburg

Austria

é  Linz nad Dunajem é Salzburg - Stare Miasto i  wjazd kolejką é St. Gilgen - rejs po jeziorze do  
St. Wolfgang é kurort wypoczynkowy Bad Ischl é Hal lstatt  -  urocze miasteczko z l isty UNESCO é 

Austria

Panorama Salzburga

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kaTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.165 zł 1.299 zł
02 08.06-11.06.2023 2.165 zł 1.299 zł
03 12.08-15.08.2023 2.165 zł 1.299 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1299 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni

Organizator: Almatur - Katowice
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Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przyjazd do Bratysławy w godzinach po-
południowych i spacer po stolicy Słowa-
cji – zobaczymy z zewnątrz Zamek Kró-
lewski, Ratusz, Pałac Prymasowski, Teatr 
Narodowy, katedrę św. Marcina oraz Ry-
nek i gapiącego się na turystów Czumila. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolice 
Wiednia. Kolacja. Nocleg.

2 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Krems – najstarszego miasta Dolnej Au-
strii, malowniczo położonego nad Duna-
jem. Miasto leży na krańcu słynnej Doli-
ny Wachau – rejonu znanego od czasów 
rzymskich z uprawy wina. Krótki spacer 
po starej dzielnicy Stein, a następnie rejs 
statkiem po Dunaju do Melk słynną doli-
ną Wachau wśród winnic, średniowiecz-
nych zamków i barokowych kościołów 
(ze statku zobaczymy m. in. Dürnstein, 
Spitz, Willendorf). Na statku możliwość 
skorzystania odpłatnie z restauracji. 

Melk to drugie co do wielkości opactwo 
Benedyktynów w Europie, miejsce piel-
grzymek austriackich cesarzy. Z dziedziń-
ca rozciąga się zachwycająca panorama 
Dunaju. Zwiedzanie Klasztoru Benedyk-
tynów z przepięknym kościołem pw. św. 
Piotra i Pawła oraz biblioteką, które na-
leżą do najwspanialszych obiektów ba-
rokowych w Europie. Następnie powrót 
do Wiednia, gdzie udamy się na Prater, 
czyli ogromny lunapark ze słynnym Dia-
belskim Młynem (Riesenrad). Można 
tam znaleźć wszelkiego rodzaju atrakcje 
począwszy od różnych kolejek, karuzeli, 
poprzez strzelnice i salony gier, skoń-
czywszy na domach strachu. Na Praterze 
można również zjeść wiedeńskie przeką-
ski np. kiełbaskę z serem lub placki ziem-
niaczane. Kolacja i nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania stoli-
cy Austrii. Zobaczymy z zewnątrz Belwe-
der i pospacerujemy po jego ogrodach. 
Następnie przyjrzymy się bajkowemu 
Domowi Hundertwassera, który zadzi-
wia nawiązaniami do natury i ekologii. 
Wspaniałym bulwarem wiedeńskim – 
Ringstrasse, objedziemy centrum Wied-
nia autokarem. Przy bulwarze znajdują 
się liczne zabytki, takie jak Wiedeńska 
Opera Państwowa otwarta w 1869 roku; 
Parlament, przypominający świątynię 
grecką; neogotycki Ratusz wzorowany 
na ratuszu w Brukseli, a także mnóstwo 
restauracji, hoteli i kawiarni. Następnie 
będziemy spacerować z przewodnikiem 
po Starym Mieście: ogród różany, Plac 
Bohaterów, zimowa rezydencja cesarska 
Hofburg; gotycka katedra św. Szczepana 
(Stephansdom), słynąca ze swoich kolo-
rowych dachówek i wysokiej na ok. 137 
m wieży południowej; ulice handlowe 
Kohlmarkt, Graben oraz Kärntnerstras-
se – z wieloma eleganckimi sklepami 
i kawiarniami. Czas wolny (możliwość 
wejścia do katedry św. Szczepana oraz 
spaceru pod Wiedeńską Operę Państwo-
wą). Po południu przejazd do dawnej 

letniej rezydencji cesarskiej Schönbrunn, 
gdzie czeka nas zwiedzanie zabytkowych 
wnętrz (m. in. gabinet Franciszka Józe-
fa, apartamenty Sisi, sypialnia Marii Te-
resy i sala balowa tzw. Wielka Galeria) 
oraz spacer po barokowym, rozległym 
parku. Następnie udamy się na jedno z 
okolicznych wzgórz Lasku Wiedeńskiego 
– Kahlenberg, czyli w miejsce, z którego 
Jan III Sobieski rozpoczął obronę Wied-
nia w 1683 roku – rozpościera się stąd 
niepowtarzalny widok na całe miasto i 
Dunaj. Wieczorem przejazd do dzielni-
cy Grinzing, tradycyjnej wioski winiarzy, 
słynącej z niezliczonej ilości restauracji i 
winiarni. Dla chętnych kolacja w typowej 
gospodzie z winem, kuchnią austriacką i 
muzyką. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do centrum Wied-
nia, poranny spacer uliczkami zaspane-
go miasta, między innymi pod pomnik 
Johanna Straussa (syna), autora walca 
“Nad pięknym, modrym Dunajem” oraz 
pod kościół św. Karola Boromeusza, 
będącego perłą baroku wiedeńskiego. 
Zobaczymy również z zewnątrz siedzibę 
Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycz-
nego, w której odbywają się słynne 
koncerty noworoczne filharmoników 
wiedeńskich. Około południa wyjazd do 
kraju. Powrót do Polski w godzinach wie-
czornych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 
lub pensjonacie o standardzie **/*** w 
okolicy Wiednia. Funkcjonalnie wyposa-
żone pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania serwowane, 2 
kolacje i kolacja na Grinzingu - dodatko-
wo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Wiedeń (ok. 450 
km). Trasa wycieczki liczona od granic 
Polski - ok. 1200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, 
Tour Guide. Koszt – ok. 95 EUR. Pilot roz-
licza się z uczestnikami z kosztów progra-
mowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolacja na Grinzingu ok. 30 EUR
- rejs statkiem po Dunaju ok. 30 EUR (w 
okresie maj - październik)

Niemcy

Włochy Słowenia

Czechy

Krems

Melk

Austria
SłowacjaWiedeń

Bratysława

Austria, Słowacja

Wiedeń i okolice
é Bratysława - słowacka metropolia é Cesarskie rezydencje Wiednia é Dol ina Wachau 

- najpiękniejszy zakątek Austr i i  é Krems é Rejs statkiem do Melk é

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kaTd 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.165 zł 1.299 zł
02 08.06-11.08.2023 2.082 zł 1.249 zł
03 12.08-15.08.2023 2.082 zł 1.249 zł
04 07.09-10.09.2023 2.082 zł 1.249 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 450 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 200 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1249 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni
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Niemcy

Czechy

Innsbruck
Pians

Wiedeń 

Austria

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy lub Niemcy do Au-
strii. Zakwaterowanie w hotelu w dolinie 
Wildschönau - 60 km od Innsbrucka (lub 
innej pobliskiej dolinie). Kolacja. Nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie alpejskiej, wy-
sokogórskiej doliny Wildschönau, wjazd 
kolejką linową na widokowy szczyt 
Markbachjoch. Przejazd do Muzeum 
Rolnictwa Górskiego w Oberau. Zwie-
dzimy drewniany dom z 1795 roku, w 
którym zgromadzono 1200 eksponatów 
ukazujących życie miejscowej ludno-
ści. Przejazd do miejscowości Auffach i 
wjazd kolejką na szczyt Schatzberg (1903 
m n.p.m.). Możliwość spróbowania w 
schronisku troler Speckknödel – tyrol-
skich knedli z wędzoną słoniną w roso-
le wołowym (ok. 10 EUR). Zwiedzanie 
pierwszego w Tyrolu Muzeum Drewna. 
Powrót do hotelu na typową tyrolską 
kolację. Daniem głównym będą Tiroler 
Käsespätzle, rodzaj tyrolskich zacierek 
przesmażonych z cebulką i żółtym se-
rem. Nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do doliny Pil-
lersee. Wjazd kolejką krzesełkową na 
szczyt Buchensteinwand, gdzie w 2014 
roku zbudowano platformę widokową w 
kształcie 30 metrowego krzyża – Jakob-
skreuz. Wjazd windą na szczyt platformy, 
skąd rozpościera się widok na wapien-
ne szczyty Kaisergebirge. Przejazd nad 
górskie jezioro Pillersee, gdzie będzie 
możliwość zjedzenia świeżego pstrąga 
w czosnku ze szparagami (ok. 15 EUR). 
Przejazd do Kitzbühel. Spacer po najbar-
dziej nobliwym kurorcie narciarskim w 
Austrii, w którym co roku odbywają się 
zawody Pucharu Świata w narciarstwie 
alpejskim. Przejazd do Brixen im Thale, 
gdzie od 1651 roku działa destylarnia Er-
ber. Zwiedzimy małą fabrykę oraz spró-
bujemy likierów o różnych smakach. Po-
wrót do hotelu na kolację. Nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do najmniejszego 
miasta w Tyrolu – Rattenberg, nad rze-
ką Inn. Spacer po mieście, które słynie 
z gotyckich i renesansowych kamienic 
oraz wyrobów z kolorowego szkła. Wart 
uwagi jest też ratusz, gotycki Kościół św. 
Wirgiliusza, klasztor Augustianów oraz 
domy kowali z 1148 roku. Czas wolny 
na starówce, a dla chętnych wejście 
na pobliską górę, na której stoją ruiny 
zamku i skąd rozpościera się widok na 
całe miasto oraz rzekę. Przejazd do do-
liny Zillertal, którą rozdziela rzeka Ziller. 
Zobaczymy tam kościoły z czerwonymi i 
zielonymi dachówkami. Jedne należą do 
diecezji Innsbrucka, a drugie do diece-
zji Salzburga. W Mayrhofen zwiedzimy 
serowarnię, gdzie obejrzymy produkcję 
oraz skosztujemy różnych rodzajów jo-
gurtów oraz serów, a przede wszystkim 
sera kwasowego - Tiroler Graukäse. 
Przejedziemy do kurortu Hintertux na 
wysokość 1500 m n.p.m. Czas wolny. 
Chętni (za dodatkową dopłatą) mogą 
wjechać koleją gondolową na platformę 
widokową na lodowcu Hintertux (3250 
m n.p.m.), skąd rozpościera się pano-
rama na całe Alpy. To jedyne miejsce w 
Austrii, gdzie można jeździć na nartach 
przez cały rok. Powrót do hotelu na ko-
lację. Nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Tyrolu - 
Innsbrucka. Zwiedzanie renesansowego 
zamku Ambras: słynna sala hiszpańska, 
gabinet osobliwości arcyksięcia Ferdy-
nanda II oraz zbrojownia. Przejazd na 
Stare Miasto, gdzie zwiedzimy Kościół 
Dworski, w którym stoi cenotaf cesarza 
Maksymiliana otoczony przez 28 posą-
gów z brązu. Zobaczymy średniowiecz-
ną wieżę miejską oraz Goldenes Dachl, 
pokryty złoconymi dachówkami wykusz, 
który od 1500 roku jest symbolem mia-
sta. W czasie wolnym będzie można udać 
się do hali targowej, gdzie znajduje się 
najlepszy w mieście kram z kiełbaskami. 

Możliwość skosztowania dwunastu ro-
dzajów kiełbas na ciepło z preclem (ok. 
5 EUR). A na deser warto odwiedzić fi-
lię wiedeńskiej kawiarni Sachera, gdzie 
serwują m.in. słynny czekoladowy Tort 
Sachera (ok. 5 EUR). Przejazd do Wat-
tens i zwiedzanie Kryształowych Światów 
Swarovskiego z pięknie oświetloną, naj-
większą na świecie kolekcją kryształów 
oraz sklepem firmowym. Powrót do ho-
telu na kolację. Około godz. 20.00 chętni 
będą mogli zobaczyć koncert miejscowej 
orkiestry dętej, która zagra przeboje pop, 
rock oraz muzykę poważną. Nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu spacer widokowy przez 
wąwóz Kundler Klamm w dolinie Wild-
schönau. Przejazd z Kundl do Kufstein 
nad rzeką Inn. Wjazd kolejką na skałę o 
wysokości 90 metrów, gdzie stoi średnio-
wieczna twierdza. Zwiedzanie bogatych 
zbiorów ukazujących historię i kulturę 
miasta oraz regionu. Czas wolny na sta-
rówce. Możliwość skosztowania Kaiser-
schmarrn – grubo posiekanego omletu z 
cukrem pudrem, rodzynkami i konfiturą 
(ok. 8 EUR). Po południu wyjazd w kie-
runku Brna, w trakcie przejazdu krótki 
postój koło Linzu na posiłek (płatny indy-
widualnie). Przyjazd do hotelu w okolicy 
Brna, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót do Polski w godzinach południo-
wych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hote-
lach o standardzie **/***: 5 noclegów w 
dolinie Wildschönau (lub innej pobliskiej 
dolinie), 1 nocleg w okolicy Brna. Pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań w formie bufetu, 
5 kolacji serwowanych - w tym 1 kolacja
typowo tyrolska.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice – Wildschönau (900 
km) – ok. 15 godz. Trasa wycieczki liczo-
na od granic Polski - ok. 2100 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 130 EUR.
- pozostałych posiłków i degustacji wy-
mienionych w programie ok. 70 EUR, Pi-
lot rozlicza się z uczestnikami z kosztów 
programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- lodowiec Hintertux - wjazd i zjazd kolej-
ką ok. 40 EUR.

é  Wysokogórskie dol iny: Wildschönau, Zi l ler,  Pi l lersee é Kitzbühel é Brixen im Thale é 
Rattenberg é Mayrhofen é lodowiec Hintertux é Innsbruck é Wattens é Kufstein é

Organizator: Almatur - Katowice

Austria

Smaki Tyrolu   

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kaTT
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 15.07 – 21.07.2023 3.999 zł 2.399 zł
02 05.08 – 11.08.2023 3.999 zł 2.399 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 750 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP7 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię w okolice 
Salzburga, zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień
Po śniadaniu pojedziemy do Salzburga – 
jednego z najpiękniejszych miast Austrii. 
Spacer z przewodnikiem po Starym Mie-
ście, które w 1996 r. zostało wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego UNESCO. Zobaczymy m.in. ogród 
i pałac arcybiskupi Mirabell, opactwo 
św. Piotra, katedrę św. Ruperta, Resi-
denzplatz i pomnik Mozarta. Będziemy 
spacerować Getreidegasse - najstarszą 
i najbardziej urokliwą uliczką miasta, 
gdzie pod nr 9 znajduje się Dom Mo-
zarta. Następnie przejazd do Prien nad 
jezioro Chiemsee, przeprawa statecz-
kiem na wyspę Herreninsel, na której 
zwiedzimy największy z zamków Ludwi-
ka Bawarskiego (będący kopią pałacu 
wersalskiego). Spacer wśród fontann po 
przepięknym parku. Powrót na stały ląd. 
Przejazd do hotelu/pensjonatu w okolicy 
Kempten, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do sławnego na 
całym świecie zakątka Bawarii – Hohen-
schwangau, gdzie znajdują się 2 zamki 
– słynny Neuschwanstein oraz Hohen-
schwangau. Zamek Neuschwanstein jest 
najbardziej znanym zamkiem Ludwika II, 

symbolem zamków bawarskich. Często 
kojarzymy go z logo wytwórni filmowej 
Walta Disney’a. Przejazd w stronę Ma-
rienbrucke, gdzie z mostu łączącego dwa 
brzegi stromego i głębokiego wąwozu 
Poellat rozciąga się najpiękniejszy widok 
na zamek. Spacer w stronę zamku, zwie-
dzanie wnętrz Neuschwanstein. Po połu-
dniu zwiedzanie zamku Hohenschwan-
gau, w którym jako dziecko mieszkał król 
Ludwik II. Powrót do hotelu/pensjonatu, 
obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu udamy się w kierunku Alp. 
Wjazd kolejką na najwyższy szczyt Nie-
miec – Zugspitze (2962 m n.p.m.), skąd 
rozpościera się imponująca panorama 
alpejskich szczytów. Następnie zwiedza-
nie słynnej alpejskiej miejscowości Gar-
misch-Partenkirchen, w której odbywają 
się zawody skoków narciarskich w ramach 
Turnieju Czterech Skoczni. Po południu 
przejazd do Linderhof, gdzie znajduje się 
prawdziwie bajkowy, najmniejszy z zam-
ków Ludwika Bawarskiego. Odwiedzimy 
pełne przepychu wnętrza zamku, który 
jest nazywany królewską willą. Spacer po 
ogromnym, okalającym zamek parku z 
przepięknymi ogrodami. Powrót do hote-
lu/pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd malowniczym al-
pejskim szlakiem nad Jezioro Bodeńskie, 

krótki spacer po romantycznym mia-
steczku Meersburg, położonym u stóp 
Alp Szwajcarskich, otoczonym sadami 
owocowymi i winnicami. Rejs statkiem 
na wyspę kwiatów Mainau, gdzie będzie 
czas na zwiedzanie wspaniałego ogrodu 
botanicznego z palmami i cytrusami. 
Powrót do Meersburga, zwiedzanie mia-
steczka, czas wolny. Powrót do hotelu/
pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Monachium 
– zwiedzanie stolicy Bawarii metrem. 
Zobaczymy Olympiapark, gdzie w 1972 
r. odbywały się Igrzyska Olimpijskie, ra-
tusz, Rezydencję Książąt Bawarskich, 
kościoły NMP i św. Michała. Następnie 
będziemy mieli czas wolny na samodziel-
ne zwiedzanie, zakupy, czy odwiedzenie 
piwiarni, aby wczuć się w klimat tego 
specyficznego miasta, gdzie corocznie 
na przełomie września i października od-
bywa się słynny „Oktoberfest” - festyny, 
karczmy piwne i występy zespołów re-
gionalnych nadają wtedy miastu wyjąt-
kowego kolorytu. Dla chętnych kolacja 
bawarska w restauracji w centrum Mo-
nachium (płatna dodatkowo). Późnym 
wieczorem (ok. godz. 22.00) wyjazd w 
drogę powrotną do kraju.

7 dzień
Powrót do Polski w godzinach poran-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hote-
lach lub pensjonatach o standardzie 
**/***: 1 nocleg w okolicy Salzburga, 4 
noclegi w Alpach Bawarskich. Pokoje 2, 
3 osobowe z łazienkami, w większości 
hoteli z TV. W hotelach restauracja, bar.
Wyżywienie: 5 śniadań i 4 obiadokolacje 
serwowane - dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Wrocław - Salzburg (ok. 620
km) - ok. 11 godz. Trasa wycieczki liczona
od granic Polski - ok. 2500 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszonych 
przez uczestnika podczas trwania imprezy: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, prze-
jazdy komunikacją miejską, Tour Guide. 
Koszt – ok. 150 EUR. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolacja/biesiada w Monachium – ok. 
30 EUR,
- wjazd na Zugspitze – ok. 55 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice

Niemcy Czechy

Monachium

Garmisch 
Partenkirchen 

Wiedeń 

Salzburg

Austria
Jezioro 

Bodeńskie

é  Salzburg é Herreninsel é Neuschwanstein é Hohenschwangau é Linderhof é  
Zugspitze é Garmisch Partenkirchen é Jezioro Bodeńskie é Monachium é

Austria, Niemcy   

Zamki Ludwika II

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kdTz 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-05.05.2023 3.665 zł 2.199 zł
02 03.06-09.06.2023 3.665 zł 2.199 zł
03 08.07-14.07.2023 3.665 zł 2.199 zł
04 12.08-18.08.2023 3.665 zł 2.199 zł
05 02.09-08.09.2023 3.665 zł 2.199 zł
06 16.09-22.09.2022 3.665 zł 2.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 4 obiadokolacji: 300 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 8

Cena od  2199 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy do Niemiec.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Lin-
derhof, gdzie znajduje się prawdziwie 
bajkowy, najmniejszy z zamków Ludwika 
Bawarskiego. Odwiedzimy pełne przepy-
chu wnętrza zamku, który jest nazywany 
królewską willą. Spacer po ogromnym 
parku okalającym zamek, z przepiękny-
mi ogrodami. Przejazd do Garmisch- Par-
tenkirchen, spacer po słynnym kurorcie, 
w którym odbywają się zawody skoków 
narciarskich w ramach Turnieju Czterech 
Skoczni. Przejazd do hotelu w Alpach 
Bawarskich, zakwaterowanie, obiadoko-
lacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu udamy się w kierunku Alp. 
Wjazd kolejką na najwyższy szczyt Nie-
miec – Zugspitze (2962 m n.p.m.), skąd 
rozpościera się imponująca panorama 
alpejskich szczytów. Następnie przejazd 
do sławnego na całym świecie zakątka 
Bawarii – Hohenschwangau, gdzie znaj-
dują się 2 zamki – słynny Neuschwan-
stein oraz Hohenschwangau. Zamek 

Neuschwanstein jest najbardziej znanym 
zamkiem Ludwika II, symbolem zamków 
bawarskich. Często kojarzymy go z logo 
wytwórni filmowej Walta Disney’a. W 
zamku Hohenschwangau  natomiast, 
jako dziecko mieszkał król Ludwik II. Je-
den z nich zwiedzimy. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Monachium 
– zwiedzanie stolicy Bawarii metrem. 
Zobaczymy ratusz, Rezydencję Książąt 
Bawarskich, kościoły NMP i św. Michała. 
Następnie będziemy mieli czas wolny 
na samodzielne zwiedzanie, zakupy, czy 
odwiedzenie piwiarni, aby wczuć się w 
klimat tego specyficznego miasta, gdzie 
corocznie na przełomie września i paź-
dziernika odbywa się słynny „Oktober-
fest”. Festyny, karczmy piwne i występy 
zespołów regionalnych nadają wtedy 
miastu wyjątkowego kolorytu. Czas wol-
ny. Popołudniu (ok. godz. 17.30) wyjazd 
w drogę powrotną do kraju.

5 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzi-
nach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie **/*** w Alpach Bawar-
skich. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokola-
cje - dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejnośc realizacji programu może 
ulec zmianie. Sugerujemy wykupienie 
obiadokolacji ze względu na lokalizację 
hotelu na obrzeżach miasta. Przejazd: 
Wrocław-Linderhof (ok.800km) - ok. 12 
godz. Trasa wycieczki liczona od granic 
Polski - ok 1900km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł, 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, 
Tour Guide. Koszt – ok. 70 EUR. Pilot roz-
licza się z uczestnikami z kosztów progra-
mowych. - programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wjazd na Zugspitze – ok. 55 EUR.

Berlin 

Polska

Czechy

Niemcy

Holandia

Francja

Switzerland

Austria 

Linderhof

Monachium

Belgia

Luxembourg

Organizator: Almatur - Katowice

é Linderhof é Garmisch Partenkirchen é Zugspitze é Hohenschwangau é Monachium é

Niemcy

Bawaria Express

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kdTE
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 28.04-02.05.2023 2.499 zł 1.499 zł
02 07.06-11.06.2023 2.499 zł 1.499 zł
03 11.08-15.08.2023 2.499 zł 1.499 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 400 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 150 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  1499 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

5 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
W godzinach popołudniowych przyjazd 
do Miśni, słynącej w świecie z produ-
kowanej w tamtejszej manufakturze  
porcelany. Zwiedzanie warsztatów po-
kazowych, w których na własne oczy 
można prześledzić proces powstawania 
miśnieńskich wyrobów. Następnie przy-
stanek u bram Drezna - w Moritzburgu. 
Spacer wokół malowniczo położonego 
pałacu Moritzburg, którego barokowe 
kopuły odbijają się w jeziorze. Przejazd w 
okolice Drezna, kolacja. Zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Stolpen. Za-
mek, którego wnętrze zobaczymy, 
rozsławiła w XVIII wieku legendarna 
hrabina Cosel – metresa króla Augusta 
Mocnego, która była więziona w Stolpen 
przez 49 lat. Następnie przejazd przez 
region zwany Szwajcarią Saksońską. Pio-
nowe skały, wznosząc się  ponad doliną 
Łaby, tworzą cudowne krajobrazy. W 
godzinach popołudniowych przejazd do 
Königstein. Znajdująca się tam imponu-
jąca górska twierdza o tej samej nazwie, 
przez stulecia pozostawała niezdobyta. 
Spacer po murach Königstein, wznoszą-

cych się 250 m ponad Łabą, pozostawi 
na długo w naszej pamięci zachwycający 
krajobraz okolicy. Późnym popołudniem 
przejazd do Drezna. Spacer po ulicach 
starówki oraz wzdłuż Fürstenzug – naj-
dłuższego obrazu porcelanowego na 
świecie. Przejście przez dziedziniec Zam-
ku Residenzschloss, który kryje m.in. 
„Zielone Sklepienie” – dawny skarbiec 
Augusta Mocnego, imponujący przepy-
chem wnętrz i prezentowanych klejno-
tów.  Wieczorem kolacja regionalna w 
restauracji w centrum Drezna (płatna 
dodatkowo). Powrót do  hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu kontynuowanie zwiedzania 
Drezna. Objazd miasta autokarem: m.in. 
okolice Starego Miasta, ratusz z pozłaca-
ną figurą Rathausmann, Szklana Manu-
faktura Volkswagena, panorama Łaby 
z trzema zameczkami - Albrechtsberg, 
Eckberg i Villa Stockhausen. Zobaczymy 
również dzielnicę Neustadt – tętniąca ży-
ciem do późnych godzin nocnych, Pfunds 
Molkerei – „najpiękniejszy sklep mle-
czarski świata”, którego ściany pokrywa 
blisko 250 m² ręcznie malowanych kafe-
lek. Przejazd do Pillnitz, jednej z dzielnic 
Drezna, w której znajdują się bliźniacze 
gmachy Wasserpalais i Bergpalais – ich 

dachy przypominają kształtem pagody, 
a na ich fasadach widnieją orientalne 
motywy. Powrót do Drezna statkiem. W 
godzinach popołudniowych zwiedzanie 
najsłynniejszych drezdeńskich muzeów 
zlokalizowanych w gmachu Zwinger: Ga-
leria Malarstwa Starych Mistrzów kryje 
m.in. „Madonnę Sykstyńską” – dzieło 
Rafaela Santi.  Czas wolny. Kolacja. Po-
wrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i prze-
jazd do Budziszyna – miasta o ponad 
1000-letniej historii. Poznamy histo-
rię Serbołużyczan od najdawniejszych 
czasów aż po współczesność. Spacer 
po centrum miasta – oprócz zabytków 
zobaczymy przepiękną panoramę - 
jedna z 17 wież miasta jest nazywana 
„krzywą wieżą” - 1,44 m odchylenia od 
pionu. Główną atrakcją są Historyczne 
Wodociągi z platformą widokową oraz 
średniowieczną techniką pompowania 
wody. Następnie przejazd do siostrza-
nych miast położonych po obu stronach 
Nysy.  Przez setki lat Most Staromiejski 
łączył centrum Goerlitz ze wschodnimi 
dzielnicami miasta - dzisiejszym Zgorzel-
cem. Elegancki teatr miejski, secesyjny 
dom towarowy, wspaniały budynek 
dworca kolejowego oraz Plac Pocztowy 
reprezentują powstałą na przełomie XIX 
i XX w. dzielnicę w stylu grynderskim. 
Tutaj nakręcono m.in. znane filmy: „Bę-
karty wojny” i „Grand Budapest Hotel”. 
Następnie mostem wkroczymy do pol-
skiego Zgorzelca. Krótki czas wolny i w 
godzinach popołudniowych wyjazd w 
drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 
lub pensjonacie o standardzie **/*** 
w okolicy Drezna. Pokoje, 3 osobowe z 
łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bu-
fetu, 2 kolacje. Za dopłatą kolacja regio-
nalna.

Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Wrocław - Miśnia (ok. 
280 km) - ok. 4,5 godz. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz  Pomocowy - 4 zł, kosztów realizacji 
programu ponoszonych przez uczestnika 
podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokal-
ne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. 
Koszt – ok. 100 EUR. Pilot rozlicza sie z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolacja regionalna ok. 30 EUR,
- rejs statkiem po Łabie ok. 25 EUR.

Berlin 

Polska

Czechy

Niemcy
Holandia

Francja

Switzerland

Austria

Miśnia Moritzburg

Königstein
Drezno

Belgia

Luxembourg

Organizator: Almatur - Katowice

é Miśnia ze słynną porcelaną é Moritzburg - pałac „na wodzie” é  zamek w Stolpen é Szwajcaria Saksońska é Twierdza 
Königstein é Starówka w Dreźnie é Rejs Doliną Łaby é Budziszyn – miasto wież é siostrzane miasta: Goerl i tz i  Zgorzelec é

Niemcy

Drezno i okolice

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kdTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.665 zł 1.599 zł
02 08.06-11.06.2023 2.499 zł 1.499 zł
03 12.08-15.08.2023 2.665 zł 1.599 zł
04 07.09-10.09.2023 2.665 zł 1.599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 450 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 8

Cena od  1499 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

4 dni



42 EUROPA ŚRODKOWA
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez Niemcy i Austrię. W 
trakcie przejazdu planowane są krótkie 
postoje.

2 dzień
Przed południem przyjazd nad Jezioro 
Bodeńskie i przejazd wzdłuż Renu do 
Szafuzy. Krótki spacer po zabytkowej 
części miasta, słynącej z charakterystycz-
nych kamienic z oknami wykuszowymi. 
Następnie przejazd autokarem do Neu-
hausen, gdzie znajduje się największy 
w Europie wodospad Rheinfall. Rejs po 
rzece u podnóża wodospadu, podzi-
wianie panoramy 23 metrowej kaskady 
oraz zamku Laufen. Przejazd do hotelu 
w jednym z malowniczych miasteczek 
Schwarzwaldu lub w okolicy Strassburga. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Strassburga, 
będącego centrum kultury i sztuki eu-
ropejskiej. W przeszłości Strassburg no-
sił przydomek „miasta tysiąca świątyń” 

z powodu swoich licznych klasztorów, 
kongregacji, kościołów i synagog. Spacer 
po Starym Mieście, umieszczonym na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO 
i zwiedzanie jednej z największych ka-
tedr we Francji - Strassburger Münster. 
W godzinach popołudniowych przejazd 
do Heidelbergu – miasta majestatycznie 
rozłożonego po obu stronach rzeki Nec-
kar, które pod koniec XVIII w. odkryli dla 
siebie romantycy. Heidelberg jest siedzi-
bą najstarszego na terenie Niemiec uni-
wersytetu. Punktem centralnym miasta 
jest Schloss, jeden z najwspanialszych 
zamków świata, którego ruiny będziemy 
podziwiać. Przejazd do hotelu w okolicy 
Moguncji, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu rejs statkiem po Renie z 
Rüdesheim do Koblenz. Wzdłuż brzegów 
rzeki na przełomie stuleci powstały licz-
ne miasteczka z przepiękną zabudową i 
niezliczonymi zamkami. Płynąc wzdłuż 
Renu statek mija m.in. skałę Lorelei, 
sławne urwisko, nad którym - wedle 
legendy – siadywała jasnowłosa czaro-
dziejka i czesała swe bujne loki, wabiąc 
śpiewem żeglarzy, którzy wypatrując z 
utęsknieniem pięknej Lorelei, rozbijali 
się o skały. Rejs kończy się w Koblencji 
(Koblenz) tuż przy „Deutsches Eck”, w 
miejscu, gdzie do Renu uchodzi Mozela, 
a na brzegu wznosi się symbol Koblencji 
– pomnik cesarza Wilhelma. W progra-
mie zwiedzanie wnętrz romańskiej kole-
giaty św. Kastora - najpiękniejszego bu-
dynku miasta, pochodzącego w większej 
części z XII wieku. Następnie przejazd do 
zamku Marksburg. Zwiedzanie wnętrz 
oryginalnie zachowanej, średniowiecz-
nej warowni. Przejazd do hotelu w okoli-
cy Koblencji. Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Cochem, zwie-
dzanie twierdzy majestatycznie góru-
jącej ponad doliną Mozeli. Następnie 
przejazd niezwykle malowniczą trasą 

wzdłuż Mozeli do miasteczka Bernkastel- 
-Kues słynącego z tradycyjnej zabudowy 
z muru pruskiego. W godzinach popołu-
dniowych przejazd do Trewiru, najstar-
szego miasta Niemiec, gdzie zobaczymy 
zabytki pochodzące z czasów rzymskich: 
termy cesarskie, bazylikę Konstantyna 
i bramę Porta Nigra. Powrót do hotelu, 
nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kolonii. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem. Zostało 
ono założone w 33 r. p.n.e. i szybko zdo-
było sobie znaczącą pozycję. Urodziła się 
tutaj Julia Agrypina, żona cesarza Klau-
diusza, który w 50 r. n.e. nadał miastu 
status kolonii (stąd nazwa), z pełnymi 
prawami miasta rzymskiego. Kolonia 
stanowi ogromną, rozległą aglomerację 
nad rzekami Ren i Ruhr. Jest jednym z 
najważniejszych miast niemieckich, a 
monumentalna katedra gotycka należy 
do najczęściej odwiedzanych zabytków 
w Niemczech. Czas wolny. W godzinach 
popołudniowych dla chętnych wyciecz-
ka (komunikacją publiczną) do Bonn. 
Zwiedzanie dawnej stolicy Republiki Fe-
deralnej Niemiec oraz miasta narodzin 
Ludwika van Beethovena, które do dziś 
zachowało ślady najważniejszych mo-
mentów w swojej historii. Powrót do Ko-
lonii. W godzinach wieczornych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

7 dzień
Powrót do Polski w godzinach poran-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach 
lub pensjonatach o standardzie **/***: 
1 nocleg w okolicy Schwarzwaldu/Strass-
burga, 1 w okolicy Moguncji, 2 w okolicy 
Koblencji. Pokoje 2, 3 osobowe z łazien-
kami, w większości hoteli TV. W hotelach 
restauracja, bar.
Wyżywienie: 4 śniadania serwowane.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Wrocław - Szafuza (ok. 1000 
km) - ok. 14 godz. Trasa wycieczki liczona 
od granic Polski - ok. 2400 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nich przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, 
Tour Guide. Koszt – ok. 95 EUR. Pilot roz-
licza się z uczestnikami z kosztów progra-
mowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- degustacja w lokalnej winiarni – ok. 20 
EUR (grupa min. 25 osób),
- Rejs po Renie - ok. 45 EUR.

Berlin 

Polska

Czechy

Austria

Niemcy

Holandia

Belgia

Francja

Szwajcaria

Heidelberg
Moguncja

Frankfurt 
nad Menem

Koblencja
Bonn

Schaffhausen
Strassburg

é  Szafuza é Strassburg é Heidelberg é Lorelei é Koblencja é Zamki Marksburg  
i  Cochem é Dol ina Mozeli  é Trewir é Kolonia é Bonn é

Szwajcaria, Francja, Niemcy

Wzdłuż Renu i Mozeli 

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kdTR
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 05.08-11.08.2023 3.999 zł 2.399 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  2399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni



  EUROPA ŚRODKOWA 43

1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd 
do Berlina i zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem: „Śladami Muru Berlińskie-
go”. Mur Berliński (1961-1989) podzielił 
trwale na 28 lat Berlin na dwa miasta 
funkcjonujące w dwóch systemach po-
litycznych. Ponieważ wyjazd na Zachód 
dla obywateli byłej NRD był zakazany, 
próbowano różnych sposobów ucieczki: 
tunelami, w bagażnikach, przepływając 
Szprewę lub po prostu próbując przesko-
czyć przez mur. Większość prób kończyła 
się więzieniem lub śmiercią. W trakcie 
zwiedzania odwiedzimy Miejsce Pamię-
ci Bernauer Strasse z oryginalnym frag-
mentem muru i zasieków przygranicz-
nych, przejście graniczne Check Point 
Charlie oraz East Side Gallery – najdłuż-
szą na świecie plenerową galerię na mu-
rze. Czas wolny. Obiadokolacja. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu, dalsze zwiedzanie stolicy 
Niemiec z przewodnikiem: „Historia Me-

tropolii Berlin”. Berlin jest stosunkowo 
młodym miastem - pierwsza wzmianka z 
1237 r. mówi zaledwie o osadzie rybac-
kiej, ale historia stolicy Niemiec jest chy-
ba najbogatsza w burzliwe i interesujące 
wydarzenia aż po dziś. Na trasie zobaczy-
my m. in. Aleję Karl-Marx-Allee (dawna 
Aleja Stalina), Alexanderplatz z wieżą 
telewizyjną Fernsehturm, Dzielnicę Św. 
Mikołaja – kolebkę miasta, Plac Zamko-
wy z nowo odbudowanym zamkiem Ho-
henzollernów, Wyspę Muzealną wpisaną 
na listę UNESCO, historyczną Aleję pod 
Lipami z operą, uniwersytetem, katedrą 
Św. Jadwigi i innymi reprezentacyjnymi 
budowlami, najpiękniejszy plac Berlina 
Gendarmenmarkt, Bramę Brandenbur-
ską oraz nową dzielnicę rządową i Plac 
Poczdamski. Przy najbardziej znanym 
bulwarze Kudamm z luksusowymi do-
mami towarowymi będzie okazja na wy-
picie kawy w jednej z licznych kawiarni 
lub zjedzenie sławnej berlińskiej kiełba-
ski Currywurst. Czas wolny. Obiadokola-
cja. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Poczdamu, 
miasta wpisanego na Światową Listę 
Dziedzictwa UNESCO. Poczdam, nazy-
wany Arkadią Hohenzollernów, to drugie 
miasto rezydencjonalne władców Prus i 
Cesarstwa Niemieckiego. Na przestrze-
ni 300 lat, w otoczeniu licznych jezior i 
parków, powstało kilkanaście pałaców 
rodziny królewskiej. Walory krajobra-
zowe oraz bogactwo architektoniczne 
sprawiły, że Poczdam wpisany został na 
listę UNESCO jako największy zespół par-
kowo-pałacowy na świecie. W jednym 
z nich odbyła się w 1945 r konferencja 
Poczdamska, która zadecydowała o lo-
sach Europy po II wojnie światowej. Pod-
czas zwiedzania zobaczymy m. in. „most 
agentów” Glienicker Brücke, Pałac Ceci-
lienhof - miejsce Konferencji Poczdam-
skiej, rosyjską dzielnicę Alexandrowka 
oraz przepięknie odrestaurowaną sta-
rówkę z dzielnicą holenderską. Punk-
tem kulminacyjnym będzie spacer przez 
ogrody pałacowe Sanssouci z pałacem 
Fryderyka Wielkiego. Powrót do Berlina. 
Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie oraz 
dokończenie zwiedzania Berlina: zwie-
dzanie ogrodów pałacowych z zamkiem 
Charlottenburg lub dla chętnych rejs 
statkiem po Szprewie. Następnie wyjazd 
w drogę powrotną, przyjazd do kraju w 
godzinach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o 
standardzie**/*** w Berlinie lub oko-
licy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Poznań - Berlin (ok. 300 km) - 
ok. 4 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 4 zł, 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy. 
ilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych lokalni, Tour Guide. 
Koszt – ok. 120 EUR. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Szprewie - ok. 25 EUR (min. 15 
os.)

Berlin Polska

Czechy

Austria

Niemcy
Holandia

Belgia

Francja

Szwajcaria

Poczdam

é Berl in é Poczdam é

Niemcy

Berlin i okolice

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kdTB
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.665 zł 1.599 zł
02 08.06-11.06.2023 2.665 zł 1.599 zł
03 07.09-10.09.2023 2.665 zł 1.599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 600 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 350 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 8

Cena od  1599 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni

Organizator: Almatur - Katowice



44 EUROPA PółnOcnA

1 dzień
Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do 
Wilna. Obiadokolacja. Zakwaterowanie i 
nocleg w Wilnie.

2 dzień
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem: Ostra Brama, wileńska 
starówka, Cerkiew Św. Ducha, placu Ka-
tedralny, plac Ratuszowy, Uniwersytet 
im. Stefana Batorego. Przejazd do Rygi. 
Krótkie zwiedzanie jednej z większych  
nadbałtyckich stolic: Stare Miasto z ar-
chitekturą secesyjną i klimatyczną sta-
rówką, kościół św. Piotra, Dom Bractwa 
Czarnogłowych, Dom Kotów, Ratusz, 
największy kościół w krajach bałtyckich, 
plac Katedralny, zespół średniowiecz-
nych kamieniczek - Trzej Bracia. Obiado-
kolacja. Nocleg w Rydze.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Tallina - zwie-
dzanie m.in.: Górne i Dolne Stare Mia-
sto, wzgórze Toompea, sobór Aleksandra 
Newskiego, brama Viru, baszty obronne: 
Wysoki Herman i Gruba Małgorzata, na 
której umieszczono pamiątkową tablicę 
upamiętniająca brawurową akcję ORP 
Orzeł, średniowieczne ulice – Długa i 

Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, 
apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, 
Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół 
kupieckich kamieniczek Trzy Siostry. Za-
okrętowanie na prom z Tallina do Sztok-
holmu. Wypłynięcie 18:00. Obiadoko-
lacja w restauracji na statku w formie 
bufetu. W trakcie wieczoru proponuje-
my skorzystanie z atrakcji dostępnych na 
pokładzie, m. in. programy artystyczne, 
występy zespołów, przedstawienia. Noc-
leg na statku.

4 dzień
Śniadanie na statku i wyjazd na zwie-
dzanie Sztokholmu: ratusz miejski i Pa-
łac Królewski - oficjalna siedziba Króla 
Szwecji. Spacer na Stare Miasto czyli 
Gamla Stan - historyczne centrum mia-
sta z wąskimi, średniowiecznymi  ulicz-
kami, sztokholmski rynek, gdzie znajdują 
się kolorowe kamienice uznawane za 
najbardziej  pocztówkowe miejsce w 
stolicy Szwecji. W centrum starówki zo-
baczymy gotycką Katedrę Sztokholmską 
z majestatycznym posągiem św. Jerzego 
zabijającego smoka, gmach Muzeum 
Nobla, klimatyczne uliczki ze sklepikami 
i restauracjami. Powrót na prom i wypły-

nięcie. Kolacja i nocleg na statku. 
5 dzień

Śniadanie na statku. Przypłynięcie do 
portu w Tallinie, wyokrętowanie. Prze-
jazd przez Łotwę na Litwę. W godzinach 
wieczornych przyjazd do Wilna. Obiado-
kolacja i nocleg w Wilnie.

6 dzień
Po śniadaniu wizyta na cmentarzu na 
Rossie - miejsce pochówku serca Józefa 
Piłsudckiego. Przejazd do Trok - jedne-
go z najpiękniejszych miejsc na Litwie, 
malowniczo położonego nad jeziorem 
Galve. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, 
zapoznanie się z kulturą Karaimów licz-
nie zamieszkujących te tereny, zwiedza-
nie zamku obronnego - byłej rezydencji 
władców litewskich i królów polskich. 
Przerwa na degustację kibinów. Powrót 
do Polski.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów (2 noclegi 
w Wilnie w pokojach 2-3 os., 1 nocleg w 
Rydze w pokojach 2-3 os., 2 noclegi na 
pokładzie statku wycieczkowego arma-
tora Tallink Silja w kabinach 2,3,4 osobo-
wych wewnętrznych lub zewnętrznych 

z łazienką wyposażoną w prysznic. Na 
promie jest dostęp do wi-fi, restauracje, 
sklepy, aquazone oraz kasyno.
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Białystok - Wilno (ok. 
300 km) - ok. 5 godz.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, Tour Guide. Koszt - ok. 95 EUR. 
Pilot rozlicza sie z uczestnikami z kosz-
tów programowych. 

oth nia

Gdansk

Tallin 

Helsinki

Bałtyk

Wilno
Kowno 

Troki 

Ryga Jurmala 
Rundale 

Łotwa 

Estonia

Litwa Białoruś

Rosja

Rosja

Finlandia

é Wilno é Ryga é Tal l in é Rejs promem é Sztokholm é Wilno é Troki é 

Litwa – Łotwa – Estonia – Szwecja 

Nadbałtyckie stolice

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kLTd
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 28.04 – 03.05.2023 4.982 zł 2.989 zł
02 06.06 – 11.06.2023 4.982 zł 2.989 zł
03 12.08 – 17.08.2023 4.982 zł 2.989 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Katowice

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 4

Cena od  2989 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP6 dni



 EUROPA PółnOcnA 45
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
W trakcie przejazdu planowane są krót-
kie postoje i przerwa na posiłek.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
Kowna – przedwojennej stolicy Litwy, 
położonej u zbiegu Niemna i Wilii. Spa-
cer po starówce, gdzie na uwagę zasłu-
guje Plac Ratuszowy z ratuszem nazywa-
nym „Białym Łabędziem” (obecnie Pałac 
Ślubów), dawne gimnazjum jezuickie, 
gdzie mieszkał i pracował Adam Mickie-
wicz, pozostałości zamku kowieńskiego 
oraz dom Perkuna. Zwiedzimy także 
katedrę oraz zachwycimy się atmosferą 
tego pięknego miasta nad Niemnem. 
Około południa przejazd w stronę Góry 
Krzyży. Krótki postój w miejscu odwie-
dzanym licznie przez pielgrzymów, gdzie 
w 1993 r. mszę świętą celebrował papież 
Jan Paweł II. W godzinach wieczornych 
przyjazd do Rygi. Zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu spacer z przewodnikiem po 
łotewskiej stolicy, nawiązującej historią 
i wyglądem do dumnych tradycji han-
zeatyckich. Będziemy mogli podziwiać 
starówkę, gdzie znajdują się: gotycki 
kościół św. Piotra, ratusz (siedziba władz 
miejskich), dom Bractwa Czarnogłowych 
(znane w krajach nadbałtyckich elitarne 
stowarzyszenie nieżonatych kupców), 
zespół średniowiecznych kamieniczek 
(tzw. „Trzej Bracia”) będących symbolem 

miasta, Wielka i Mała Gildia, katedra 
Najświętszej Marii Panny - największy 
kościół w krajach bałtyckich. Czas wolny. 
Przejazd do Jurmali – najbardziej zna-
nego nadmorskiego kurortu na Łotwie. 
Spacer po miejscowości. Czas wolny. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Tallina (ok. 
300 km). Przyjazd do estońskiej stolicy 
w godzinach popołudniowych. Spacer z 
przewodnikiem po starówce, gdzie zo-
baczymy gotycką katedrę Najświętszej 
Marii Panny, sobór Aleksandra New-
skiego, kościół p.w. św. Olafa, którego 
ponad stumetrowa gotycka wieża była 
jedną z najwyższych budowli w Europie 
i na świecie, ratusz, baszty Megede i 
Kiek in de Kök, basztę Gruba Małgorzata 
oraz Bramę Morską. Udamy się także na 
platformę widokową, skąd rozpościera 
się panorama portu morskiego i dolnego 
miasta. Czas wolny. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu wypoczynek w Tallinie lub 
wycieczka promowa do Helsinek (śnia-
danie w formie suchego prowiantu). W 
ramach wycieczki do Helsinek zobaczy-
my m.in.: port południowy z nabrzeżem, 
Kauppatori - tradycyjny fiński targ, Pałac 
Prezydencki, Plac Senatu z imponującą 
neoklasycystyczną zabudową z pierwszej 
połowy XIX w., główną aleję spacerową 
Esplanadi, Stockmann - największy dom 
towarowy w Skandynawii, gmach dwor-
ca kolejowego oraz parlament. Będzie-
my podziwiać wnętrza Filharmonii Naro-
dowej katedry uspieńskiej i luterańskiej 
oraz Temppeliaukio - kościoła wykutego 
w skale ze świetną akustyką wnętrza. 
Po trudach zwiedzania odpoczniemy w 
Parku Sibeliusa. Dla chętnych obiad w 
przerwie zwiedzania. Przeprawa promo-
wa do Tallina. Powrót do hotelu, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd autokarem do 
Wilna (ok. 600 km). Przyjazd do litew-

skiej stolicy w godzinach wieczornych. 
Zakwaterowanie w obiadokolacja, kola-
cja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu 
i zwiedzanie Wilna z przewodnikiem. 
Wilno jest określane mianem stolicy 
polskiego romantyzmu. Mieszkali tu 
m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowac-
ki, Czesław Miłosz, Stanisław Moniuszko 
czy Józef Piłsudski. Spacer po starym 
mieście: Plac Katedralny z dzwonnicą i 
katedrą św. Stanisława (jej wnętrze kryje 
m.in. barokową kaplicę św. Kazimierza), 
Uniwersytet Wileński - drugi po Jagiel-
lońskim najstarszy uniwersytet Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów oraz Ostra 
Brama z cudownym obrazem Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej. Zwiedzimy zaułek 
gotycki z kościołem św. Anny i pomni-
kiem Mickiewicza. Czas wolny. Następ-
nie odwiedzimy wnętrza barokowego 
kościoła p.w. św. Piotra i Pawła na Anto-
kolu oraz cmentarz na Rossie (grób mat-
ki Piłsudskiego i tzw. „górka literacka”). 
Przejazd do Trok. Zwiedzanie malow-
niczo położonego na wysepce zamku, 
mającego opinię najbardziej urokliwego 
w krajach bałtyckich. Dla chętnych moż-
liwość spróbowania „kibinów”- trady-
cyjnej potrawy kuchni karaimskiej. W 
godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do kraju.

8 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzi-
nach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hote-
lach o standardzie **/***: 2 noclegi w 
okolicach Rygi, 2 noclegi w okolicach 
Tallina, 1 nocleg w Wilnie. Pokoje 2, 3 
osobowe z łazienkami, w większości ho-
teli z TV.
Wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Białystok - Kowno (ok. 250 km) 
- ok. 5 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 1700 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun 
dusz Pomocowy - 20 zł, 
- kosztów realizacji programu ponoszo 
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, Tour Guide. Koszt - ok. 60 EUR. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wycieczka promem do Helsinek ok. 85 
EUR,
- obiad w Helsinkach (bufet) ok. 20 EUR,
- lunch karaimski w Trokach ok. 12 EUR.

oth nia

ansk

Tallin 

Helsinki

Bałtyk

Wilno

Ryga 
Łotwa 

Estonia

Litwa 
BiałoruśRosja

Rosja

Finlandia

é Kowno - przedwojenna stol ica Litwy é Góra Krzyży na Litwie é Stare Miasto w Rydze é nadmorski 
kurort Jurmala é wycieczka promowa do Helsinek é Tal l in - stol ica Estoni i  é Wilno i  malownicze Troki é

Litwa – Łotwa – Estonia

Baltic Tour

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KLTB 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 30.04 – 07.05.2023 3.799 zł 2.279 zł
02 04.06 – 11.06.2023 3.799 zł 2.279 zł
03 13.08 – 20.08.2023 3.799 zł 2.279 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 9

Cena od  2279 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

8 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd do Świnoujścia. W późnych godzi-
nach wieczornych zaokrętowanie na 
promie do Ystad, nocny rejs.

2 dzień
Śniadanie na promie, zejście na ląd, prze-
jazd mostem Oresund na piesze zwie-
dzanie stolicy Danii: zobaczymy pomnik 
syrenki kopenhaskiej, fontannę bogini 
Gefion, twierdzę Kastellet, Pałac Królew-
ski Amalienborg; wejście na Rundetaarn 
– wieżę, z której roztacza się piękna pa-
norama miasta, spacer wśród kolorowych 
kamieniczek po Nowym Porcie – Nyhavn. 
Rejs tramwajem wodnym po kanałach, po 
rejsie dalszy spacer po mieście – central-
ną ulicą Stroget do Placu Ratuszowego. 
Przejazd do motelu przy granicy szwedz-
ko-norweskiej. Obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień
Śniadanie. Wycieczka nad fiordy i ska-
liste wysepki - szkiery na Wybrzeżu Bo-
huslan, przejazd do uroczej nadmorskiej 
miejscowości Fjallbacka – spacer śladami 
bohaterów powieści kryminalnych słyn-
nej szwedzkiej pisarki Camili Lackberg. 
Przejazd do Lysekil – „pocztówkowo” 
pięknej, położonej na cyplu u wejścia do 
fiordu, miejscowości.  Odpoczynek nad 
morzem. Dalsza podróż do Gustavsbergu 
- najstarszego szwedzkiego kurortu z za-
bytkową zabudową, wizyta w Muzeum 

Porcelany, z produkcji której miasteczko 
słynie w całym świecie. Powrót na obia-
dokolację i nocleg do motelu. 

4 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Oslo, po dro-
dze przejazd przez most Svinesund na 
granicy szwedzko-norweskiej. W Oslo 
– spacer po parku Vigelanda, wizyty w 
muzeach: Kon Tiki oraz Łodzi Wikingów. 
Zwiedzimy również ratusz, w którym 
wręczane są Pokojowe Nagrody Nobla. 
Następnie przejazd do Holmenkollen, 
krótki postój pod skocznią. Przejazd do 
Szwecji na obiadokolację i nocleg. 

5 dzień
Śniadanie, przejazd do Sztokholmu, na-
zywanego często „Wenecją Północy”. 
Nazwę tę zawdzięcza usytuowaniu na 
czternastu z ponad 20 tys. wysp Archi-
pelagu Sztokholmskiego. Zwiedzanie: 
Ratusz Stadshuset, Stare Miasto Gamla 
Stan z pałacem królewskim i Muzeum 
Nobla, Pałac Królewski, odprawa war-
ty, Muzeum Vasa (przybliżające historię 
XVII wiecznego okrętu wojennego, który 
zatonął w trakcie swojego pierwszego 
rejsu), nadmorska promenada Strandva-
gen. Czas wolny. W godzinach popołu-
dniowych ok 15.00 wyjazd do Trellebor-
ga, na trasie obiadokolacja. Przyjazd do 
Trelleborga – ok. godz. 23:00.

6 dzień
Ok. 1.00 zaokrętowanie na promie do 

Trelleborga. Nocny rejs do Świnoujścia.
Śniadanie na promie. Przypłynięcie ok. 
godz. 10.00. 

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów: 3 w mo-
telach o standardzie ** w Szwecji, 1 na 
promie na trasie Świnoujście – Ystad, 
1 na trasie Trelleborg – Świnoujście. W 
motelach – pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami. Na promach – kabiny 4-osobo-
we z łazienkami (możliwość dopłaty do 
kabiny 2- lub 3-osobowej).
Wyżywienie: 5 śniadań w formie bufetu: 
2 na promach, 3 w motelach.   4 obiado-
kolacje w formie bufetu: 3 w motelach, 
1 na trasie w drodze powrotnej do Trel-
leborga.
Transport: autokar z klimatyzacją, toa-
letą, DVD i barkiem. Promy na trasach: 
Świnoujście – Szwecja oraz Szwecja – 
Świnoujście (kabiny 4-osobowe, możli-
wość dopłaty do kabiny 2-osobowej -400 
zł/os.  lub 3-osobowej – 300 zł/os).
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu oraz trasy i 
godziny przepraw promowych mogą ulec 
zmianie. Przejazd Poznań – Świnoujście 
(ok. 350 km) – ok. 7 godz. Trasa lądowa 
wycieczki liczona od granic Polski – ok. 
3.000 km., długość przepraw promo-
wych: Świnoujście - Ystad ok. 8 godzin, 
Trelleborg - Świnoujście ok. 7 godzin. 
Podczas rejsów główne bagaże pasaże-
rów pozostają w autokarze, na pokładzie 
niedostępnym dla pasażerów, dlatego 
wszystkie rzeczy potrzebne na nocleg w 
kabinie oraz inne niezbędne na czas po-
dróży (np. lekarstwa) należy spakować 
do bagażu podręcznego, z którym będzie 
można wejść na pokład. W trakcie zwie-
dzania Oslo i Kopenhagi istnieje możli-
wość zorganizowania przerw na posiłki 
– orientacyjna cena posiłków: 300 NOK w 

Norwegii i 200 DKK w Danii. Ze względu 
na panujący w Skandynawii klimat zaleca-
my zabranie cieplejszej, przeciwdeszczo-
wej odzieży. W Skandynawii na trasach 
przejazdów jest ograniczona możliwość 
skorzystania z punktów gastronomicz-
nych, poza nielicznymi stacjami paliw ofe-
rującymi bardzo ograniczone menu (np. 
hot dog, kanapki), stąd zalecamy zabra-
nie ze sobą takiej ilości prowiantu, która 
wystarczy na drogę do pierwszego nocle-
gu w motelu (drugiego dnia imprezy), Ze 
względu na ograniczenia wagowe autoka-
rów na terenie Norwegii limit bagażu dla 
każdego uczestnika wynosi 20 kg.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny i Tury-
styczny Fundusz Pomocowy – 20 zł, 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu, komunikacja 
miejska, AlmaTour Guide - ok. 500 NOK, 
500 SEK, 200 DKK. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.

é  Kopenhaga é szwedzkie f iordy i  szkiery é Fjal lbacka-miasteczko  
słynące z kart kryminałówé Oslo é Sztokholm é

Dania – Szwecja – Norwegia

Skandynawskie stolice

Organizator: Almatur - Opole

Szwecja
Norwegia

Morze
Norweskie

Bałtyk 

Finlandia 

Oslo

Fjallbacka

Kopenhaga

Sztokholm

Rosja

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: onSd 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 03.06 – 08.06 5999 zł  3599 zł 
02 12.08 – 17.08 5999 zł  3599 zł 

Dopłata do pokoju 1 osobowego 500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata za miejsce w kabinie 2-os. na promie 
Świnoujście – Szwecja –  400 zł/os.
Dopłata za miejsce w kabinie 3-os. na promie 
Świnoujście – Szwecja – 300 zł/os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 2

Cena od  3599 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

6 dni
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1 dzień
Wylot z Warszawy. Przylot do Reykiavi-
ku (port lotniczy Keflavik). Przejazd do 
centrum stolicy Islandii. Objazd autobu-
sem ze zwiedzaniem pieszym. Zobaczy-
my XIX-wieczny budynek najstarszego 
działającego do dziś parlamentu świa-
ta: jego dawniejszą siedzibę zobaczymy 
kolejnego dnia; oryginalny, widoczny z 
daleka kościół Hallgrímskirkja, wygląda-
jący jak wyrzeźbiony z lodu; ogród bo-
taniczny prezentujący tysiące polarnych 
i subpolarnych gatunków roślin oraz 
gatunki strefy umiarkowanej; marinę 
z nowoczesną salą koncertową Harpa, 
handlowy deptak Laugavegur czy futu-
rystyczny budynek Perlan ze szklaną ko-
pułą i zbiornikami z geotermalną wodą. I 
wszechobecne niskie, kolorowe domy... 
Przejazd do hotelu i zakwaterowanie.

2 dzień
Po śniadaniu udamy się na słynną tra-
sę Złotego Kręgu, czyli do najpopular-
niejszych atrakcji wyspy. Zaczniemy od 
Geysir, miejsca, od którego nazwy wiele 
języków zapożyczyło słowo gejzer. Sam 
Geysir wystrzeliwuje rzadko, w odróż-
nieniu od swojego sąsiada, Strokkura, 

dzięki któremu można co 5-10 min oglą-
dać naturalne widowisko: erupcje na 
wysokość nawet do 30 m. Kolejną atrak-
cję będzie Gullfoss czyli Złoty wodospad, 
gdzie z dwóch kaskad w ciągu sekundy 
spada ok. 400 metrów sześciennych 
wody. Thingvellir - nasz kolejny punkt - 
to miejsce, gdzie żywioły natury spoty-
kają się z historią. Aktywny wulkanicznie 
teren, gdzie szczeliny tektoniczne two-
rzą malownicze wąwozy i gdzie po raz 
pierwszy w 930 roku zebrał się Althing 
- islandzki parlament. Powrót do hote-
lu. W przypadku odpowiednich warun-
ków atmosferycznych (niezachmurzone 
niebo) podczas jednego z wieczorów 
lub nocy będzie możliwość obserwacji 
zorzy polarnej. Ponieważ zorzę najle-
piej widać w miejscach oddalonych od 
sztucznych źródeł światła, zalecamy spa-
cer z latarkami lub przejazd wynajętym 
minibusem w odpowiednie, wolne od 
sztucznego światła miejsce. Taki wyjazd 
organizuje pilot.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Kerid, 
położone w kraterze wygasłego wulkanu 
Grimsnes. Miejsce imponuje kolorami 

skał, wody i roślinności, a barwy zmie-
niają się w zależności od pory roku. Ko-
lejny punkt znajduje się na południu wy-
spy, więc czeka nas ponad dwugodzinny 
przejazd wśród typowych islandzkich 
krajobrazów. Wodospad Seljandsfoss 
to unikatowe miejsce, w którym można 
samemu zajrzeć za wodną, 60-metro-
wą kurtynę. Uwaga, prosimy o zabranie 
wodoszczelnego ubrania. Plaża Reynis-
fjara to wulkaniczny piasek, wysokie 
klify i - przede wszystkim - bazaltowe, 
wulkaniczne skały jak gigantyczne palce 
wystające z oceanu i filary wtopione w 
klifowy brzeg. Plaża słynie także z mno-
gości przybrzeżnego ptactwa, zwłaszcza 
maskonurów. Przejazd do Sky Lagoon 
(wstęp dodatkowo płatny). Jest to po-
łożone w pobliżu Reykjaviku spa - basen 
wyglądający jak przybrzeżne z błękitną 
wodą o średniej temperaturze 37-39 
stopni, mocno zasolonej i zmineralizo-
wanej. Pływając, nie widzimy brzegu i 
kąpiącym zdaje się, że pływają w gorą-
cym oceanie. Oprócz rekreacji nadaje się 
do leczenia różnych chorób, m.in. skóry. 
Wieczorem transfer na lotnisko.

4 dzień
Po północy wylot do Polski. Przylot do 
Warszawy około południa. Dokładne go-
dziny przelotu powinny być dostępne 
min. miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w połu-
dniowo-zachodniej Islandii. Pokoje 2, 3 
osobowe z łazienkami i TV. W hotelach 
restauracja, bar.
Wyżywienie: 2 śniadania w formie bufe-
tu. Pozostałe posiłki we własnym zakre-
sie. Pilot pomaga w organizacji kolacji, na 
który przeznaczany jest odpowiedni czas.
Transport: samolot rejsowy na trasie 
Warszawa - Keflavik - Warszawa z prze-
siadką (w razie dłuższej przerwy za-
pewniamy krótki program turystyczny). 
Informacja o godzinach wylotów będzie 
dostępna najpóźniej ok. miesiąca przed 

wylotem. Zbiórka 2 godziny przed wy-
lotem w hali odlotów Lotniska Chopina 
przy „meeting point” pomiędzy sekto-
rami D i E. Podczas podróży po wyspie, 
grupa porusza się autokarem lub mini-
busem z klimatyzacją i ogrzewaniem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, kosztów realizacji programu pono-
szonych przez uczestnika podczas trwa-
nia imprezy: przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne. Koszt - ok. 140 EUR.
Podana kwota może ulec zmianie. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Sky Lagoon - ok. 60 EUR
- obserwacja zorzy polarnej  (spacer pie-
szy lub wynajem autobusu) - 0 - 50 EUR.

é  Rejkiawik é Złoty Krąg: Geysir,  Gull foss, Thingvel l i r  é krater Kerid é  
wodospad Seljandsfoss é plaża Reynisf jara é Sky Lagoon é

Islandia

Spektakle natury

Organizator: Almatur - Polska

Seul

Szanghaj

Tokio
Osaka

Pekin

XianChiny
Korea Płd.

Japonia

Rejkiawik
Seltun

Geysir

Reynisfjara

Thingvellir Islandia

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: PITI 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 27.09 – 30.09 8999 zł 5399 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Zniżka za dostawkę dla 3-ciej osoby w pokoju 2 os.

4 dni

Cena od  5399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 



48 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Sło-
wenii. W trakcie przejazdu planowane 
są krótkie postoje i przerwa na posiłek. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, ko-
lacja, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Jaskini Po-
stojnej wydrążonej w skałach przez 
rzekę Pivkę. Zwiedzanie tej najbardziej 
znanej słoweńskiej jaskini. Przejazd do 
miejscowości Predjama, gdzie znajduje 
się malowniczo położony pod pionową 
skałą zamek - Predjamski Grad. Przejazd 
na półwysep Istria, do Piranu - perełki 
słoweńskiego wybrzeża, która swoim 
wyglądem przypomina włoską Wenecję. 
Spacer po miasteczku: port, Plac im. Tar-
tiniego, kościół św. Jerzego, dzwonnica, 
latarnia Punta. Czas wolny - dla chętnych 
rejs statkiem po Adriatyku. Przejazd do 
hotelu, kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do uzdrowiska 
Bled, przepięknie położonego nad szma-
ragdowym jeziorem. Spacer parkową 
aleją wzdłuż jeziora. Przy ładnej pogo-
dzie zdobycie górującego nad miastem 
średniowiecznego zamku, z którego 
rozpościera się wspaniały widok. Czas 
wolny - dla chętnych rejs po jeziorze. 
Przejazd do Wąwozu Vintgar – spacer 
szlakiem turystycznym nad spienioną 
rzeką Radosną. Następnie udamy się do 
stolicy Słowenii – Lublany. Podczas spa-
ceru z przewodnikiem zobaczymy: Plac 
Franceta Preszerna, Most Potrójny, ko-
lumnadę Plečnika, Smoczy Most, kościół 
św. Mikołaja, ratusz. Przejazd do hotelu, 
kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót do Polski w godzinach popołu-
dniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 
o standardzie **/*** w Słowenii. Pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje do-
datkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Lublana (ok. 760 
km) - ok.14 godz. Trasa wycieczki liczona 
od granic Polski - ok. 2.000 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł, 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 

lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR, 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Adriatyku ok. 20 EUR,
- rejs po jeziorze Bled ok. 20 EUR.

é Jaskinia Postojna é Predjamski Grad - zamek w skale é Piran jako perełka słowiańskiej Istr i i  é 
Malownicze uzdrowisko Bled é Spacer Wąwozem Vintgar é Lublana - stol ica Słowenii  é

Słowenia

Zachwycająca Słowenia

Morze 
Adriatyckie

Lublana

Piran

Bled Słowenia 

Bośnia i Hercegowina 

Chorwacja

Sibenik 
Split 

Dubrownik 

Jaskinia 
Postojna

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kSTd 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-02.05.2023 2.665 zł 1.599 zł
02 08.06-11.06.2023 2.665 zł 1.599 zł
03 12.08-15.08.2023 2.665 zł 1.599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 600 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 300 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1599 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP4 dni



  KRAJE BAłKAŃSKIE 49

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Słowe-
nii. W trakcie przejazdu planowane są 
krótkie postoje. Przyjazd do Ptuj – uro-
kliwego miasteczka położonego nad rze-
ką Drawą. Podczas spaceru po starówce 
zobaczymy średniowieczny pręgierz i 
wieżę miejską. Przejazd do hotelu, za-
kwaterowanie, kolacja, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do miasteczka 
Skofja Loka – jednego z najlepiej zacho-
wanych średniowiecznych miast Słowe-
nii. Zobaczymy m.in. Stary Ratusz z XVI 
wieku, barokowy kościół kapucynów, 
spichlerz oraz bogate kamienice miesz-
czańskie, reprezentujące styl gotycki, 
renesansowy i barokowy. Następnie 
przejazd do Lublany - stolicy Słowenii. 
Zwiedzimy starówkę z przewodnikiem: 
Plac Preszerna, Most Potrójny, Kolumna 
Mlecznika, Smoczy Most, Kościół św. Mi-
kołaja, ratusz. Wjazd kolejką na wzgórze 
zamkowe. Czas wolny. Przejazd do hote-
lu, kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Jaskiń Szko-

cjańskich - jednej z największych przy-
rodniczych atrakcji Słowenii, wpisanej 
na Listę UNESCO, a także na prestiżową 
listę RAMSAR. Będziemy podziwiać gro-
ty oraz okoliczne tereny krasowe, które 
tworzą Park Regionalny - Skocjanske 
Jame. Następnie przejazd do Piranu – 
słoweńskiego kurortu nad Adriatykiem, 
który swoim wyglądem przypomina We-
necję. Spacer po mieście, podczas które-
go zobaczymy port, plac im. Martiniego 
i Ratusz. Czas wolny – dla chętnych rejs 
statkiem po Adriatyku. Przejazd do hote-
lu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Krańską 
Górę (słoweńskie Zakopane) do Planicy, 
doliny górskiej, gdzie zobaczymy słyn-
ny kompleks skoczni narciarskich, m.in. 
największą na świecie skocznię mamu-
cią – Letalnice,. Następnie przejedziemy 
do wąwozu Vintgar, dokąd prowadzi tu-
rystyczna ścieżka, zwieńczona mostem 
przy 13 metrowym wodospadzie Sum.  
Następnie przejazd do wioski Brezje, 
która słynie z Bazyliki św. Vida o statusie 
Sanktuarium Narodowego. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do doliny polo-
dowcowej nad jezioro Bohinj, jednego 
z zakątków Alp Julijskich. Krótki spacer 
oraz dla chętnych wjazd kolejką linową 
na górę Vogel (1.535 m n.p.m.). Następ-
nie udamy się do uzdrowiska Bled, po-
łożonego nad szmaragdowym jeziorem. 
Wejdziemy do średniowiecznego zamku 
na skale, skąd rozpościera się cudow ny 
widok na Alpy Julijskie i jezioro Bled. 
Spacer po miejscowości, dla chętnych 
rejs po jeziorze. Przejazd do hotelu, ko-
lacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Mariboru, dru-
giego co do wielkości miasta Słowenii, 
jednego z głównych centrów kultural-
nych, gospodarczych i komunikacyjnych. 
Zobaczymy: zamek miejski, wzniesiony 
w XV wieku z polecenia cesarza Fryde-
ryka III (obecnie siedziba Muzeum Re-
gionalnego) monumentalną katedrę św. 
Jana Chrzciciela, XIX-wieczny budynek 
Słoweńskiego Teatru Narodowego, ce-
glany kościół Franciszkanów, renesan-
sowy Ratusz, Bazylikę św. Marii Matki 
Litościwej oraz znajdujące się przy Pla-
cu Swobody słynne piwnice winne. Po 
zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski. 
Kolacja i nocleg w okolicy granicy au-
striacko- czeskiej.

7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i konty-
nuacja przejazdu do Polski. Powrót do 
Polski w godzinach południowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hote-
lach o standardzie **/***: 5 w Słowenii, 
1 w okolicy granicy austriacko-czeskiej. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami w 
większości hoteli z TV. W hotelach re-
stauracja, bar.
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 kolacji dodat-
kowo płatnych.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Katowice - Ptuj (ok. 
720 km) - ok. 14 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski - ok. 2400 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 100 EUR, 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Adriatyku ok 20 EUR,
- Bled - rejs na wyspę ok 20 EUR,
- wjazd kolejką linową na Vogel ok 30 
EUR.

é  Starówka w Ptuj é Lublana - stol ica Słowenii  é Słynna Jaskinia Szkocjańska é Piran - słoweńska Wenecja é 
Mamucia skocznia w Planicy é Wjazd kolejką na górę Vogel é Malownicze uzdrowisko Bled é Maribor é

Morze 
Adriatyckie

Morze
Adriatyckie

Zagrzeb 

Lublana

Bled Ptuj
MariborPlanica

Słowenia 

Bośnia 
i Hercegowina 

Chorwacja

Piran

Dubrownik 

Słowenia 

Barwy Słowenii 

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KSTO
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-05.05.2023 3.832 zł 2.299 zł
02 08.07-14.07.2023 3.832 zł 2.299 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1100 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 6 obiadokolacji: 550 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2299 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP7 dni

Organizator: Almatur - Katowice



50 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię. W trakcie 
przejazdu planowane są krótkie postoje i 
przerwa na posiłek.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Pi-
ranu – słoweńskiego kurortu na Adriaty-
kiem, który swoim wyglądem przypomi-
na Wenecję. Spacer po mieście, podczas 
którego zobaczymy port, plac im. Tarti-
niego i Ratusz. Czas wolny – dla chętnych 
rejs statkiem po Adriatyku. Przejazd do 
hotelu, kolacja, nocleg.

3 dzień
Przejazd do położonej na siedmiu wzgó-
rzach Puli -kiedyś głównym obok Wene-
cji porcie wojennym monarchii austro-
węgierskiej. Zobaczymy: amfiteatr z I-go 
wieku oraz Bramę Herkulesa, rzymskie 
forum ratusz i Świątynię Oktawiana 
Augusta. Z Puli udamy się do Rovinj  ro-
mantycznego miasta na całym chorwac-
kim wybrzeżu, słynącego z legend o mę-
czennicy Św. Eufemii. Następnie udamy 
się do Motovun – miasta słynącego ze 

średniowiecznej zabudowy oraz z trufli. 
Dla chętnych możliwość degustacji wina 
oraz trufli, rosnących w tych okolicach. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Opa-
tiji - najstarszego kurortu na wschodnim 
wybrzeżu Adriatyku. Spacer po mieście: 
port jachtowy, kościół św. Jakuba – pozo-
stałości opactwa benedyktynów, piękna 
secesyjna architektura. Następnie prze-
jazd do Triestu -miasta portowego w pół-
nocno-wschodniej części Włoch. Zwie-
dzimy: Piazza Unità d’Italia, plac wokół 
którego znajdują się zabytkowe pałace 
oraz gmachy urzędów. Z jednej strony 
można tu podziwiać architekturę z cza-
sów austriackiej dominacji, a z drugiej 
zachwycać się błękitnymi wodami Adria-
tyku. Następnie zobaczymy, olśniewają-
cy bielą zamek Miramare, wzniesionego 
na skalnym cyplu nad samym morzem. 
Wyjazd w drogę powrotną,

5 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Polski.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o 
standardzie**/***: na terenie Chorwa-
cji. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami, w większości 
hoteli z TV.
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 kolacje.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice – Piran  (ok. 800 km) 
- ok. 14 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 2000 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 40 EUR. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- degustacja wina i trufli ok. 25 EUR.

é Piran é Rzymski amfiteatr w Puli  é Urzekające Rovinj é Miasto rzymskie Porec é Motovun na 
zielonych wzgórzach é Opati ja é Triest z zamkiem Miramare é

Słowenia, Chorwacja, Włochy

Istria Express

Sardinia

Austria
Hungary

France

Switzerland

Monaco

Corsica

Włochy
Słowenia

Chorwacja
Cres 

Rijeka

Rovinj 

Piza
Florencja

Adriatyk

Triest

Porec 

Motovun 
Opatija

Pula 

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KCTE
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 28.04-02.05.2023 2.332 zł 1.399 zł
02 07.06-11.06.2023 2.499 zł 1.499 zł
03 11.08-15.08.2023 2.999 zł 1.799 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 1

Cena od  1399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP5 dni



  KRAJE BAłKAŃSKIE 51

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowe-
nię. W trakcie przejazdu planowane są 
krótkie postoje i przerwa na posiłek.

2 dzien 
Przejazd do Zadaru - wizyta na miejsco-
wym bazarze, możliwość zakupu sezono-
wych owoców i warzyw oraz lokalnych 
specjałów. Zadar to miasto, które uzna-
wane jest za stolicę północnej Dalmacji. 
Słynie m.in. z likieru Maraschino, któ-
rego nie omieszkamy spróbować. Likier 
ten produkowany jest z miejscowych 
wiśni maraska. Podczas spaceru z prze-
wodnikiem zobaczymy m.in. katedrę św. 
Anastazji, rotundę św. Donata - symbol 
miasta. Przy sprzyjającej pogodzie (wie-
jącym wietrze) będzie okazja do odsłu-
chania niezwykłego koncertu morskich 
organów - gra na nich tylko morze i wiat. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg.

3 dzien
Po śniadaniu  wypoczynek na plaży lub 
dla chętnych całodzienny rejs na wyspy 
Kornati. Przypłynięcie na wyspę Dugi 
Oto, gdzie wejdziemy na punktu widoko-

wy i będziemy podziwiać klify. Podczas 
rejsu lokalny kucharz zaserwuje nam 
obiad (grillowana ryba, mięso, surówka 
sezonowa, chleb i chorwacki napój Bo-
gów…). Będzie czas na plażowanie i ką-
piel w Słonym Jeziorze (konieczne buty 
do wody). Po wypoczynku wyruszymy w 
rejs powrotny, podczas którego będzie-
my się zachwycać pięknymi widokami. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i noc-
leg.

4 dzien 
Przejazd do Szybenika, który łączy w 
sobie: urok małego miasteczka, zabyt-
kowy klimat, zapach oliwek i lawendy. 
Zobaczymy Katedrę Św. Jakuba, znajdu-
jącą się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO, twierdzę Św. Mikołaja, Pałac 
Rektorów, Plac Republiki Chorwackiej. 
Przejazd do Primošten - kameralne mia-
steczko z ciekawą architekturą. Spaceru-
jąc po mieście zobaczymy m.in. kościół 
św. Jerzego. Następnie chwila relaksu na 
plaży. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.  

5  dzień 
Po śniadaniu  wypoczynek na plaży lub 
dla chętnych wycieczką na wyspę Pag, 

gdzie zwiedzimy muzeum soli  oraz mu-
zeum koronek. Sprawdzimy też wygląd 
najpopularniejszej plaży Zrce , gdzie co 
roku odbywają się liczne koncerty. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

6 dzien 
Po śniadaniu przejazd do Parku Na-
rodowego Krka i podziwianie jednej z 
największych atrakcji krajobrazowych 
Chorwacji. Rzeka Krka przepływa przez 
17 kaskad, szerokich na prawie 100 m, 
pokonując spadek terenu o wysokości 45 
metrów. Przyjazd do Kninu, zwiedzimy 
tam obronną Twierdzę Knin, która jest 
drugą co do wielkości w Europie. Wyjazd 
w drogę powrotną.

 7 dzień 
Kontynuacja przejazdu przez Słowenię, 
Austrię, Czechy. Powrót do Polski w go-
dzinach południowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w pensjo-
nacie/ hotelu o skromnym standar-
dzie**/*** Pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje.
 

Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Katowice – Piran  (ok. 
800 km) - ok. 14 godz. Trasa wycieczki li-
czona od granic Polski - ok. 2000 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 60 EUR. 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Rejs na wyspy Kornati koszt ok 50 EUR
- Wycieczka na wyspę Pag koszt ok 130 zł.

Organizator: Almatur - Katowice

Morze 
Adriatyckie

Morze
Adriatyckie

Zagrzeb 
Lublana

Słowenia 

Bośnia i Hercegowina 

Chorwacja

Biograd
Szybenik

Zadar

Kornati

é  Zadar i  morskie organy é Archipelag Wysp Kornati  é Wyspa Pag  é  
Szybenik - miasto twierdz é Primošten é Park Narodowy Krka  é

Chorwacja

Chorwackie klimaty

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KCTK
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 24.06-30.06.2023 3.665 zł 2.199 zł
02 26.08-01.09.2023 3.665 zł 2.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 1

Cena od  2199 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni



52 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Sło-
wenii - jednego z najbardziej zielonych 
państw na świecie. W trakcie przejazdu 
planowane są krótkie postoje i przerwa 
na posiłek.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
stolicy Słowenii Lublany. Spacer po sta-
rówce, gdzie na uwagę zasługują Rynek 
Główny, Plac Preszerna, Kolumnada 
Plecznika, Ratusz Miejski, Katedra św. 
Mikołaja i Smoczy Most. Przejazd do 
Jaskini Postojnej. Zwiedzanie jednej z 
największych jaskiń na świecie, o łącz-
nej długości ponad 27 km i stanowiącej 
jedną z najbardziej znanych atrakcji tury-
stycznych Słowenii. Następnie przejazd 
do Chorwacji, zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i 
przejazd do Parku Narodowego w Plitwi-
cach – jednego z największych i najstar-
szych w Chorwacji. Park tworzy 16 jezior 

połączonych ze sobą licznymi wodo-
spadami, otoczonych gęstym lasem. Na 
odwiedzających czeka wiele ścieżek spa-
cerowych. UNESCO wpisało Plitwickie 
Jeziora na listę światowego Dziedzictwa 
Przyrody. Rejs statkiem po największym 
jeziorze, a następnie przejazd na wybrze-
że Adriatyku, zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd wspaniałą trasą 
widokową wzdłuż wybrzeża Adriatyku, 
gdzie wysokie góry schodzą niemal do 
samego morza. Przyjazd do Dubrowni-
ka - „Perły Adriatyku” – miasta pełnego 
zabytków. W programie m.in. spacer z 
przewodnikiem uliczkami miasta, pod-
czas którego poznamy historię Dubrow-
nika, zobaczymy Bramę Pile, Pałac Rekto-
rów. Odwiedzimy także wnętrza Katedry 
i najstarszą w Europie aptekę mieszczącą 
się w Klasztorze Franciszkanów. Przejazd 
do hotelu na kolację i nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Trogiru. Spacer 
po starówce, podczas którego będzie-

my podziwiać m.in. średniowieczny ra-
tusz oraz udamy się do wnętrz katedry 
św. Wawrzyńca. Następnie przejazd do 
Splitu - drugiego co do wielkości miasta 
Chorwacji, gdzie zobaczymy Stare Mia-
sto, Ratusz Miejski, port oraz zwiedzimy 
antyczny Pałac cesarza Dioklecjana, wpi-
sany na listę Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. Przejazd do hotelu na kolację 
i nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Szybenika – 
najstarszego chorwackiego miasta na 
wybrzeżu adriatyckim. Spacer po Starym 
Mieście i zwiedzanie najciekawszego za-
bytku miasta - monumentalnej katedry 
św. Jakuba. Następnie przejazd do Parku 
Narodowego Krka i podziwianie jednej 
z największych atrakcji krajobrazowych 
Chorwacji. Rzeka Krka, płynąc przez 
wapienne podłoże wytworzyła nieregu-
larne koryto – najciekawsze miejsce to 
niemal półkilometrowy odcinek, gdzie 
rzeka przepływa przez 17 kaskad, sze-
rokich na prawie 100 m, pokonując spa-
dek terenu o wysokości 45 metrów. W 
godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.

7 dzień
Kontynuacja jazdy przez Austrię, Czechy. 
Powrót do Polski w godzinach południo-
wych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o 
standardzie **/***, w miejscowościach 
nadmorskich. Funkcjonalnie wyposażo-
ne pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, 
w większości hoteli z TV i balkonami. W 
hotelach recepcja, restauracja, bar, kan-
tor wymiany walut. W niektórych ter-
minach możliwa jest zmiana organizacji 
noclegów i związanej z tym kolejności 
zwiedzania.
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 kolacje.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Lublana (ok. 760 
km) - ok. 14 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 130 EUR, 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem w Dubrowniku – ok. 15 
EUR.

AdriatyckieAdriatyckie

Zagrzeb 
Lublana

Słowenia 

Bośnia i Hercegowina 

Chorwacja

Sibenik 

Trogir

Plitwice

Split 

Dubrownik 

é Lublana - stol ica Słowenii  é Jaskinia Postojna é Rejs statkiem po Pli twickich Jeziorach é Dubrownik - 
„Perła Adriatyku” é Zabytkowe miasta Dalmacji :  Trogir i  Spl i t  é Szybenik é Wodospady rzeki Krka é

Słowenia, Chorwacja 

Powiew Adriatyku

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KCTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-05.05.2023 3.165 zł 1.899 zł
02 03.06-09.06.2023 3.332 zł 1.999 zł
03 02.09-08.09.2023 3.665 zł 2.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 1

Cena od  1899 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni



  KRAJE BAłKAŃSKIE 53
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowe-
nię. W trakcie przejazdu planowane są 
krótkie postoje i przerwa na posiłek.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
Parku Narodowego w Plitwicach, naj-
większego i najstarszego w Chorwacji, 
wpisanego na listę światowego dziedzic-
twa naturalnego UNESCO. W parku, na 
długości ponad 8 km znajduje się 16 tur-
kusowych jezior położonych tarasowo i 
połączonych ze sobą niezliczoną ilością 
wodospadów. Spacer malowniczymi 
ścieżkami i rejs statkiem spacerowym 
po największym i najgłębszym jeziorze 
Kozjak. Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie, kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Trogiru - urokli-
wego nadmorskiego miasteczka. Spacer 
po wpisanej na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO starówce, gdzie zobaczymy 
m.in. średniowieczny ratusz z przeło-
mu XIV i XV w. i zwiedzimy katedrę św. 

Wawrzyńca z XIII - wiecznym portalem. 
Następnie przejazd do Splitu – kolejnego 
zabytkowego miasta Dalmacji. Podczas 
spaceru po Starym Mieście zwiedzimy 
znajdujące się tu zabytki: antyczny Pałac 
cesarza Dioklecjana, otoczony kolum-
nami przepiękny Perystyl i świątynię 
Jupitera. Zobaczymy także Złote Bramy 
Miejskie, ratusz z XV wieku i najwęższą 
uliczkę miasta. Czas wolny, a następnie 
przejazd widokową trasą wzdłuż wy-
brzeża Adriatyku do hotelu na kolację i 
nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Dubrownika, 
zwanego „Perłą Adriatyku”. Stare Mia-
sto Dubrownika zostało wpisane na li-
stę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Zobaczymy: Studnię Onufrego, kolumnę 
Orlando, Pałac Sponza z XVI w., Pałac 
Rektorów z XV w. - dawną siedzibę władz 
Republiki Dubrownickiej – obecnie mu-
zeum. Pospacerujemy ulicą Stradun i od-
wiedzimy także katedrę i słynną aptekę 
mieszczącą się w klasztorze Franciszka-
nów. Czas wolny. Przejazd do hotelu na 
kolację i nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu czas wolny - pobyt wypo-
czynkowy nad Adriatykiem. Dla chęt-
nych możliwość uczestnictwa w Fish 
Picnicu. Kolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Medjugorie, 
miasteczka w Bośni i Hercegowinie, 
gdzie w 1981 roku objawiła się Matka 
Boska - Królowa Pokoju. Wspólne wej-
ście do miejsca pierwszych objawień 
(druga stacja Drogi Różańcowej). Po-
wrót do centrum wioski i czas wolny. 
Następnie przejazd do położonego nad 
rwącą rzeką Neretwą Mostaru, średnio-
wiecznego miasteczka założonego przez 
Turków. Jego najcenniejszym zabytkiem 
jest XVI – wieczny kamienny Stary Most. 
Podczas spaceru wybrukowanymi bia-
łym kamieniem uliczkami zobaczymy: 
meczet oraz Muzeum Bośni i Hercegowi-

ny Czas wolny. Przejazd do hotelu, kola-
cja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Szybenika - 
miasta twierdz. Spacer kamiennymi 
uliczkami Starego Miasta i zwiedzanie 
wnętrz XV - wiecznej katedry św. Jakuba 
- najciekawszego zabytku miasta, wpisa-
nego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Czas wolny. Przejazd do Parku 
Narodowego Krka, utworzonego w do-
linie najpiękniejszej w Chorwacji rzeki 
Krka. Spacer widokowymi ścieżkami i 
relaks (z możliwością kąpieli) przy naj-
większym wodospadzie Skradinski Buk. 
Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Chor-
wacji – rozległego Zagrzebia. Wjazd do 
centrum i spacer po Starym Mieście. 
Zobaczymy m.in. kościół św. Marka, 
wieżę Lotrsćak, Plac Bana Josipa Jelaći-
ća, a także podziwiać będziemy wnętrze 
katedry Wniebowstąpienia Najświętszej 
Marii Panny. Czas wolny. W godzinach 
wieczornych wyjazd w drogę powrotną 
do Polski.

9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Słowenię, 
Austrię, Czechy. Powrót do Polski w go-
dzinach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hote-
lach o standardzie **/*** , większość w 
miejscowościach nadmorskich. Funkcjo-
nalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami, w większości hoteli z TV i 
balkonami. W hotelach restauracja, bar, 
kantor wymiany walut. niektórych ter-
minach możliwa jest zmiana organizacji 
noclegów i związanej z tym kolejności 
zwiedzania.
Wyżywienie: 6 śniadań w formie bufetu, 
6 kolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3500 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opła-
ty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 130 
EUR. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Fish Picnic ok. 35 EUR.
- rejs statkiem wokół Dubrownika ok. 15 
EUR

Zagrzeb 

Bośnia i Hercegowina 

Chorwacja
Słowenia

Morze 
Adriatyckie Split Mostar 

Dubrownik 
Medjugorie 

Trogir

Plitwice

é Rejs statkiem po Pli twickich Jeziorach é Zabytkowe miasta Dalmacji :  Trogir i  Spl i t  é Dubrownik - „Perła Adriatyku” é Medjugorie 
- miejsce objawienia Matki Boskiej é Szybenik - miasto twierdz é Wodospady rzeki Krka é Zagrzeb - stol ica Chorwacji  é 

Chorwacja, Bośnia i Hercegowina

Adriatyk Tour

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KCTO
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-07.05.2023 3.832 zł 2.299 zł
02 03.06-11.06.2023 3.999 zł 2.399 zł
03 24.06-02.07.2023 4.499 zł 2.699 zł
04 02.09-10.09.2023 4.499 zł 2.699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 1

Cena od  2299 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

9 dni



54 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, 
przejazd przez Słowację oraz Węgry do 
Serbii. Podczas podróży planowane są 
krótkie postoje i przerwa na posiłek. W 
późnych godzinach wieczornych przy-
jazd na nocleg tranzytowy* w okolicy 
miejscowości Čačak.

2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu 
przez Serbię do Czarnogóry. Zobaczymy 
malownicze kaniony rzek i fantastyczne 
krajobrazy: najgłębszy w Europie kanion 
rzeki Tara oraz słynny most. Następnie 
przejedziemy do kanionu rzeki Morača i 
zwiedzimy XIII - wieczny Monastyr Mo-
rača, z pięknym ikonostasem. W drodze 
na Czarnogórską Riwierę przejedziemy 
przez Podgoricę - dawny Titograd. Przy-
jazd do hotelu, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy na 
Czarnogórskiej Riwierze. Obiadokola-
cja, nocleg. Dla chętnych (min. 20 osób) 
wycieczka z rejsem po Jeziorze Szkoder-
skim. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Budvy, zwanej 
„małym Dubrownikiem”. Spacer w obrę-
bie murów obronnych, podczas którego 
zobaczymy m in. katedrę św. Jana, pozo-
stałości starożytnych budowli i cytade-
lę. Przejazd do Kotoru, położonego nad 

Zatoką Kotorską – największym i naj-
głębszym fiordem południowej Europy. 
Spacer po urokliwych, wąskich uliczkach 
oraz zwiedzanie Katedry św. Trifona. 
Przejazd do Baru, gdzie zwiedzimy stary 
Bar- ruiny średniowiecznego miasta. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy na 
Czarnogórskiej Riwierze. Dla chętnych 
wycieczka z rejsem po Jeziorze Szkoder-
skim. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wyjazd w stronę Albanii, do 
położonego nad Jeziorem Szkoderskim 
miasta Szkodra - zwiedzanie ruin śre-
dniowiecznej twierdzy Rozafa. Z wyso-
kości twierdzy zobaczymy Jezioro Szko-
derskie i miasto Szkodra oraz ołowiany 
meczet. Przejazd do Kruje, zwanego 
albańskim Krakowem, gdzie obaczymy 
twierdzę, stary bazar oraz zwiedzimy 
Muzeum Etnograficzne. Przejazd w oko-
lice Tirany, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Tirany: Plac 
Skanderbega, Meczet Ethem Beja z XVIII 
w., wieża zegarowa, Piramida (byłe mu-
zeum dyktatora), Pałac Prezydencki i 
Kongresowy, a także tzw. Blok (dzielnicę 
dla VIP-ów za czasu panowania Envera 
Hodży). Czas wolny i wyjazd w kierunku 
granicy albańsko- macedońskiej. Prze-
jazd do Ochrydu, miasta wpisanego w 
1980 roku na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Ochrydu: m.in. 
teatr antyczny i warsztat tradycyjnego 
czerpania papieru, cerkiew św. Pantelej-
mona, cerkiew św. Jovana Kaneo, spod 
której popłyniemy łodziami do przystani. 
Po południu rejs statkiem do położone-
go ok. 30 km na południe od Ochrydu 
kompleksu klasztornego św. Nauma i 
zwiedzanie kompleksu: cerkiew św. Ar-

chaniołów z grobem św. Nauma. Jak 
głosi legenda, położenie dłoni na pły-
cie nagrobne sprawi, iż usłyszymy bicie 
serca świętego. Następnie cerkiew św. 
Petki, patronki kobiet i rejs po źródłach 
rzeki Czarny Drin. Odwiedzimy też pre-
historyczną osadę na wodzie w Zatoce 
Kości. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

9 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu 
przejazd w kierunku Skopje - stolicy Ma-
cedonii, gdzie zobaczymy Twierdzę Skop-
sko Kale, cerkiew św. Spasa na terenie 
Starej Czarsziji, meczet Mustafa Paszy, 
wieżę zegarową, Stary Bazar, Kamienny 
Most, pomnik Aleksandra Wielkiego, 
operę i filharmonię, Muzeum Matki Te-
resy oraz Stary Dworzec Kolejowy. Za-
kwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

10 dzień
Po śniadaniu przejazd do oddalonego o 
15 km od Skopje kanionu Matka utwo-
rzonego na rzece Treska. Rejs łodziami 
oraz zwiedzanie jaskini. W godzinach 
dopołudniowych wyjazd w kierunku Pol-
ski. Przejazd przez Serbię. Obiadokolacja 
i nocleg w pobliżu granicy serbsko- wę-
gierskiej.

11 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do 
Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację. 
Powrót do Polski w godzinach wieczor-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 9 noclegów w hote-
lach o standardzie**/***: 4 w Czarno-
górze, 1 w Albanii, 3 w Macedonii, 1 w 
pobliżu granicy serbsko- węgierskiej. Po-
koje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Zwiedzając miejsca kultu religij-
nego należy zadbać o odpowiedni strój 
(długie spodnie i spódnice, zakryte ra-
miona). Przejazd: Katowice - Cacak (ok. 
950 km) - ok. 15 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski - ok. 3300 km

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy m. in.: bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 
150 EUR. Pilot rozlicza sie z uczestnikami 
z kosztów programowych. 
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie 
ok. 25 EUR,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wycieczka nad Jezioro Szkoderskie, rejs 
i lunch - ok. 40 EUR (min. 25 osób)

é  Kanion rzeki Tara - Monastyr Morača é Budva é Kotor é Bar é Jezioro Szkoderskie é  
Kruje é Tirana é Ochryd é Kanion Matka é Skopje  é

Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania

Słoneczne Bałkany 

Ionian  Sea 

Aegean

Pátrai
Athens

Serbia

Grecja

BułgariaCzarnogóra

Albania

Macedonia

Budva
Cetynia

Skopje

Ochryd
Tirana

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KMTO
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 22.06-02.07.2023 4.999 zł 2.999 zł
02 13.07-23.07.2023 4.999 zł 2.999 zł
03 10.08-20.08.2023 4.999 zł 2.999 zł
04 31.08-10.09.2023 4.999 zł 2.999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP11 dni



  KRAJE BAłKAŃSKIE 55

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, 
przejazd przez Słowację, Węgry do Ser-
bii. Podczas podróży planowane są krót-
kie postoje i przerwa na posiłek. W póź-
nych godzinach wieczornych przyjazd na 
nocleg tranzytowy*w okolicy miejsco-
wości Čačak.

2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu 
przez Serbię do Czarnogóry – malow-
nicze kaniony rzek i fantastyczne krajo-
brazy: najgłębszy w Europie kanion rzeki 
Tara ze słynnm mostem na Tarze oraz 
kanion rzeki Morača. Zwiedzanie Mona-
styru Morača z pięknym ikonostasem. W 
drodze na Czarnogórską Riwierę prze-
jazd przez Podgoricę – dawny Titograd. 
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Budvy, zwanej 
„małym Dubrownikiem”. Spacer w obrę-
bie murów obronnych, podczas którego 
zobaczymy m. in. katedrę św. Jana, pozo-
stałości starożytnych budowli i cytadelę. 
Następnie udamy się do Kotoru, poło-

żonego nad Zatoką Kotorską – najwięk-
szym i najgłębszym fiordem południowej 
Europy. Spacer po urokliwych, wąskich 
uliczkach oraz zwiedzanie katedry św. 
Trifona. Czas wolny. Przejazd do Baru, 
miasta o bogatej historii, gdzie zwiedzi-
my stary Bar - ruiny średniowiecznego 
miasta. Powrót do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Albanii 
do położonego nad Jeziorem Szkoder-
skim miasta Szkodra – jednego z naj-
większych centrów kulturalnych kraju. 
Zwiedzimy ruiny średniowiecznej twier-
dzy Rozafa. Z wysokości twierdzy zoba-
czymy Jezioro Szkoderskie i miasto Szko-
dra oraz ołowiany meczet. Przejazd do 
Kruje, gdzie zobaczymy twierdzę, stary 
bazar i zwiedzimy Muzeum Etnograficz-
ne. Przejazd w okolice Tirany, zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Tirany: Plac 
Skanderbega, Meczet Ethem Beja z XVIII 
w., wieża zegarowa, Piramida – (byłe 
muzeum dyktatora), Pałac Prezydencki 
i Kongresowy, tzw. Blok (dzielnicę dla 
VIP-ów za czasów panowania Envera 
Hodży). Czas wolny, a następnie wyjazd 
w kierunku granicy albańsko – macedoń-
skiej. Przejazd w okolice Ochrydu, miasta 
uznanego w 1980 roku przez UNESCO 
za część światowego dziedzictwa. Za-
kwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Ochrydu, na-
zywanego europejską Jerozolimą, gdyż 
znajduje się tutaj aż 356 obiektów sa-
kralnych. Zwiedzanie: m. in. teatr antycz-
ny i warsztat tradycyjnego czerpania pa-
pieru, cerkiew św. Pantelejmona, gdzie 
spoczywa św. Kliment. Spacer zakończy-
my przy cerkwi św. Jovana Kaneo, spod 
której popłyniemy łodziami do przystani. 
Po południu rejs statkiem do położonego 
ok. 30 km na południe od Ochrydu kom-

pleksu klasztornego św. Nauma. Zwie-
dzanie cerkwi św. Archanioła z X wieku, 
w której znajduje się grób św. Nauma. 
Następnie cerkiew św. Petki, patronki 
kobiet oraz rejs po źródłach rzeki Czarny 
Drin. Dowiemy się również jak powstają 
perły ochrydzkie i odwiedzimy prehisto-
ryczną osadę na wodzie w Zatoce Kości. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, noc-
leg.

7 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hote-
lu przejazd w kierunku Skopje - stolicy 
Macedonii: Twierdza Skopsko Kale, cer-
kiew św. Spasa na terenie Starej Czarsziji, 
meczet Mustafa Paszy, wieża zegarowa, 
Stary Bazar, Kamienny Most, pomnik 
Aleksandra Wielkiego, opera i filharmo-
nia oraz Muzeum Matki Teresy i Stary 
Dworzec Kolejowy. Zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do oddalonego o 
15 km od Skopje kanionu Matka, utwo-
rzonego na rzece Treska. Rejs łodziami 
oraz zwiedzanie jaskini. W godzinach 
dopołudniowych wyjazd w kierunku Pol-
ski. Przejazd przez Serbię. Obiadokolacja 
i nocleg w pobliżu granic serbsko- wę-
gierskiej.

9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do 
Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację. 
Powrót do Polski w godzinach wieczor-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach o standardzie**/***: 2 w Czarno-
górze, 1 w Albanii, 3 w Macedonii, 1 w 
pobliżu granicy serbsko- węgierskiej. Po-
koje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Zwiedzając miejsca kultu religijnego na-
leży zadbać o odpowiedni strój (długie 
spodnie i spódnice, zakryte ramiona).
Przejazd: Katowice - Cacak (ok. 950 km) 
- ok. 15 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 3300 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny oraz Tu-
rystyczny Fundusz Pomocowy - 20 zł  
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy m. in.: bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 
150 EUR, Pilot rozlicza sie z uczestnikami 
z kosztów programowych. 
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie 
ok. 25 EUR,
- programu fakultatywnego.

é  Kanion rzeki Tara é Monastyr Morača é Budva é Kotor é Bar é Kruje é Tirana é 
Ochryd é Kanion Matka é Skopje  é

Ionian  Sea 

Aegean

Pátrai
Athens

Serbia

Grecja

BułgariaCzarnogóra

Albania

Macedonia

Budva
Podgorica 

Skopje

Ochryd
Tirana

Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania 

Egzotyczne Bałkany

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KMTB 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-07.05.2023 4.332 zł 2.599 zł
02 03.06-11.06.2023 4.332 zł 2.599 zł
03 02.09-10.09.2023 4.332 zł 2.599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1000 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2599 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP9 dni

Organizator: Almatur - Katowice



56 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Chor-
wację w kierunku Bośni i Hercegowiny. 
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do za-
łożonego w XV wieku przez Turków Sa-
rajewa - stolicy Bośni i Hercegowiny. Tu 
przenikają się wpływy kultury zachodniej 
i orientalnej. Zobaczymy: Meczet Gazi 
Husrev-beja, kryty bazar, Latinski Most 
na rzece Miljacka. Przejazd do Mosta-
ru – kolejnej bałkańskiej perełki. Czeka 
nas spacer po łączącym brzegi Neretwy 
kamiennym Starym Moście i po Starym 
Bazarze - jednej z najstarszych części 
miasta. Zobaczymy także meczety i dom 
turecki – jeden z najlepszych przykładów 
architektury osmańskiej. Przejazd do 
hotelu w rejonie Medjugorje. Zakwate-
rowanie, kolacja, nocleg. 

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Medjugorje, 
znanego miejsca pielgrzymkowego, 
rozpoznawalnego głównie z objawień 
Matki Boskiej. Udamy się na Wzgórze 
Objawień i zwiedzimy kompleks światyń. 
Następnie przejedziemy do miasteczka 
Blagaj, by zobaczyć klasztor Derwiszów 
i do „kamiennego“ miasteczka Pocitelj. 
Na zakończenie dnia będziemy podzi-

wiać Wodospady rzeki Kravica, oazę 
zieleni i bujnej roślinności. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. 

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Dubrownika. 
Zwiedzanie chorwackiej perły Adria-
tyku – legendarnego, pełnego atrakcji 
i zabytków miasta. Zobaczymy: Stare 
Miasto, Bramę Pile, Fontannę Onufrego, 
port, pospacerujemy ulicą Stradun. Dla 
chętnych, fakultatywnie, rejs statkiem 
po wodach Adriatyku i podziwianie mia-
sta z perspektywy morza. Przejazd trasą 
widokową do czarnogórskiego Kotoru, 
w którym zobaczymy otoczoną murami 
miejskimi Starówkę, Wieżę Zegarowa, 
Katedrę św. Tryfona, pałace mieszczań-
skie. Przejazd do hotelu położonego nad 
morzem, w okolicy Baru. Zakwaterowa-
nie, kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu wypoczynek i plażowa-
nie na czarnogórskim wybrzeżu. Dla 
chętnych, fakultatywnie, wycieczka do 
Budwy – miasta z wieloma zabytkami i 
atmosferą luksusowego kurortu, oraz na 
półwysep Św. Stefan, będący jedną z naj-
większych atrakcji Czarnogóry. Powrót 
do hotelu, kolacja, nocleg. 

6 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Sjenicy. 
Po drodze czeka nas zwiedzanie stolicy 
Czarnogóry – Podgoricy. Zobaczymy: 
Wieżę Zegarową, meczety, Stary Most, 
Most Milenijny. Przyjazd do Sjenicy, 
która przyciąga turystów bliskością me-
andrów rzeki Uvac. Zakwaterowanie w 
hotelu. Kolacja regionalna połączona z 
degustacją miejscowych trunków, noc-
leg. 

7 dzień
Po śniadaniu wyprawa busami szutrową 
drogą na punkt widokowy Molitwa, leżący 
u szczytu Kanionu Rzeki Uvac. Kanion zo-
stał wydrążony przez wody rzeki Uvac me-
andrującej wśród wysokich, wapiennych 
skał, w których nie brakuje jaskiń. Żyje tu i 
gniazduje ponad 100 gatunków ptaków, w 

tym sępy płowe i orły. Niektórzy uważają, 
że jest to najpiękniejsze i wyjątkowe miej-
sce na mapie Serbii. Następnie przejazd w 
okolice miejscowości Golubac. Zakwate-
rowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 
8 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie słynnej, nad-
dunajskiej warowni Golubac. Średnio-
wieczna forteca, wzniesiona została tuż 
przed tzw. Żelazną Bramą - przełomem 
Dunaju na granicy między Sebią i Rumu-
nią. To spektakularne miejsce na Bałka-
nach – piękno doliny, strome klify i gęste 
lasy tworzą niepowtarzalny klimat. Prze-
jazd do Belgradu - stolicy Serbii i zwie-
dzanie miasta: Twierdza Kalemegdan, 
deptak Kniazia Michała, Katedra, za-
bytkowa ulica Skadarlija. Dla chętnych, 
fakultatywnie, rejs statkiem po Dunaju 
i podziwianie Belgradu z perspektywy 
rzeki. W godzinach popołudniowych wy-
jazd w drogę powrotną do Polski. 

9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry i 
Słowację. Przyjazd do Katowic w godzi-
nach porannych.  

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hote-
lach o standardzie***: 2 w Bośni i Her-
cegowinie, 2 w Czarnogórze, 2 w Serbii. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny do-
wód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub 
paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z 
Katowic, Tychów, Bielska-Białej. Dopłaty 
za dojazdy z wybranych miejscowości w 

Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Sarajewo (ok. 1100 
km) - ok. 13 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3300 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: przewodnicy lokalni, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, zwy-
czajowe napiwki, opłaty rezerwacyjnych 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokal-
ne, Tour Guide. Koszt – ok. 165 EUR. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem po Adriatyku (w Dubrow-
niku) – ok. 40 EUR,
- wycieczka do Budwy – ok. 50 EUR,
- rejs statkiem po Dunaju (w Belgradzie), 
- ok. 30 EUR.

é  Sarajewo é Mostar é Medjugorje é Blagaj é Pocitel j  é Wodospady Kravica é Dubrownik é Kotor é Zatoka Kotorska 
- wypoczynek nad Adriatykiem é Budwa – Św. Stefan é Podgorica é Sjenica – kanion rzeki Uvac é Golubac é Belgrad  é

Bośnia i Hercegowina - Chorwacja - Czarnogóra - Serbia

Bałkańska mozaika

Ionian  Sea 

Aegean

Pátrai
Athens

Serbia

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina

Grecja

Bułgaria

Rumunia

Czarnogóra

Albania

Macedonia

Belgrad

Sarajewo

Mostar

Kotor
Dubrownik

Turcja

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KBTW
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-07.05.2023 3.665 zł 2.199 zł
02 03.06-11.06.2023 3.665 zł 2.199 zł
03 02.09-10.09.2023 3.665 zł 2.199 zł
04 23.09-01.10.2023 3.665 zł 2.199 zł
05 07.10-15.10.2023 3.665 zł 2.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 1

Cena od  2199 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

9 dni



  KRAJE BAłKAŃSKIE 57
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Ser-
bię. W trakcie przejazdu przewidziane 
są krótkie postoje i przerwa na posiłek. 
Przyjazd w okolice Belgradu, nocleg tran-
zytowy.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Ma-
cedonię do Grecji. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

3 - 7 dzień
Śniadania, kolacje i noclegi w hotelu. 
Pobyt wypoczynkowy w Paralii nad 
Morzem Egejskim, kąpiele w morzu, 
plażowanie, korzystanie z miejscowych 
atrakcji oraz bogatego programu fakulta-
tywnego. Podczas pobytu przewidziane 
jest spotkanie integracyjne przy lampce 
lokalnego wina i przysmakach kuch-
ni greckiej oraz całodniowa wycieczka 
autokarowa do Meteorów. Meteory to 
wpisane na listę UNESCO klasztory „za-
wieszone w niebie”. Wzniesione na nie-
dostępnych, stromych wieżach skalnych 
stanowią jeden ze 100 cudów świata i 
jedną z największych atrakcji turystycz-
nych Grecji. W Meteorach czynnych jest 
6 z 24 wzniesionych w XIV wieku klasz-
torów, a jedynie 5 z nich jest nadal za-

mieszkanych - zdarza się, że przez jedne-
go zakonnika. Zwiedzimy dwa monastyry 
- żeński i męski. Następnie przespaceru-
jemy się po położonym u podnóża Me-
teorów urokliwym miasteczku Kalam-
baka. Będzie czas na zakupy na licznych 
straganach z rękodziełem i pamiątkami. 
W drodze do Meteorów zatrzymamy się 
w Dolinie Tempi – malowniczy wąwozie 
biegnącym między Olimpem a górami 
Ossa. Zobaczymy tu kolejną atrakcję 
turystyczną- wykuty w skale, maleńki, 
XIII wieczny kościół pw. św. Paraskewi. 
Chętnych zapraszam do skorzystanie z 
imprez fakultatywnych. Wieczór grecki 
to impreza folklorystyczna, obejmująca 
konsumpcję, pokazy tańców regional-
nych i wspólną zabawę. Proponujemy 
również pełen atrakcji rejs statkiem na 
wyspę Skiathos - na najpiękniejszą wy-
spę archipelagu Sporad Północnych, z 
wypoczynkiem na słynnej plaży Kouko-
unaries. To tutaj ,m.in. kręcony był film 
„Mamma Mia!”.

8 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę 
granicy. Przejazd przez Macedonię i Ser-
bię. W godzinach wieczornych kolacja i 
nocleg w pobliżu granicy serbsko-wę-
gierskiej.

9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do 
Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację, 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 8 noclegów: 6 w ho-
telu o standardzie**/*** na Riwierze 
Olimpijskiej, 1 nocleg w Serbii w okoli-
cy Belgradu, 1 nocleg w pobliżu granicy 
serbsko-węgierskiej. Pokoje 2, 3 oso-
bowe z łazienkami, TV, klimatyzacją (za 
dopłatą).
Wyżywienie: 8 śniadań kontynental-
nych, 7 obiadokolacji. Napoje do posił-
ków dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Katowice - Belgrad (ok. 
850 km) - ok. 15 godz. Trasa przejazdu: Ka-
towice - Grecja - Katowice: ok. 3500 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Gu-
ide. Koszt – ok. 25 EUR, Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych. 
- dopłaty za klimatyzację w hotelu - ok. 4 
EUR/pokój/dzień, 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wieczór grecki - ok. 25 EUR,
- rejs statkiem na Skiatos - ok. 35 EUR.

Riwiera 
Olimpijska

Ateny

Meteory

Saloniki

Grecja

Macedonia Bułgaria

é Wypoczynek na Riwierze ol impijskiej w Paral i i  é Meteory é  
klasztory na skałach é urokl iwe miasteczko Kalambaka é

Grecja 

Greckie wakacje

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KGTW
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 03.06-11.06.2023 5.165 zł 3.099 zł
02 02.09-10.09.2023 5.165 zł 3.099 zł
03 16.09-24.09.2023 4.999 zł 2.999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP9 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski, przejazd przez Słowację, 
Węgry, Serbię. W trakcie podróży prze-
widziane są krótkie postoje i przerwa 
na posiłek. Przyjazd w okolice Belgradu, 
nocleg tranzytowy*.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Ma-
cedonię do Grecji. Przejazd do hotelu na 
Riwierze Olimpijskiej, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Meteorów - 
wpisanych na listę UNESCO klasztorów 
„zawieszonych w niebie”. Obecnie w 
Meteorach czynnych jest 6 z 24 wznie-
sionych w XIV wieku klasztorów, a jedy-
nie 5 z nich jest nadal zamieszkanych. 
Dwa z nich (św. Trójcy i św. Stefana) peł-
nią nadal funkcję opactw, w innych zaś 
mieszczą się muzea religijne. Zwiedzanie 
dwóch monastyrów – żeńskiego i mę-
skiego. Przejazd do Delf. Zakwaterowa-
nie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Delf - serca sta-
rożytnej Grecji. Swą sławę zawdzięczają 
słynnej wyroczni, do której przycho-
dziły pielgrzymki starożytnych Greków, 
szukających boskich porad w sprawach 
polityki, wojny i miłości. W programie 
zwiedzania: Święty Okrąg (ruiny świąty-
ni Apollina, zrekonstruowany skarbiec 
ateńczyków, teatr na 5.000 widzów, sta-
dion) oraz muzeum, w którym znajdują 
się m. in. Woźnica delficki. Zobaczymy 
też Marmarię ( sanktuarium Ateny, Tolos 
– pocztówkowy symbol Delf), źródło Ka-
stalskie. Po zwiedzeniu Delf przejazd do 
hotelu w okolicy kurortu Lutraki. Zakwa-
terowanie w hotelu, czas wolny, obiado-
kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd na Peloponez. Po-
stój przy Kanale Korynckim - czas wolny 
na zdjęcia i zakup pamiątek. Następnie 
przejazd do Epidavros – największego w 
starożytnej Grecji ośrodka terapeutycz-

nego i religijnego. Będziemy podziwiać 
starożytny teatr z IV w. p.n.e.– genialne 
dzieło harmonii i akustyki. Przejazd do 
Myken – ruin ufortyfikowanej rezydencji 
królewskiej. W programie zwiedzania: 
muzeum, ruiny starożytnego miasta, 
grób Agamemnona. Dalej przejazd do 
Nafplio – niewielkiej miejscowości na 
półwyspie Peloponez, które w starożyt-
ności pełniło ważne funkcje jako miasto 
portowe. Obecnie jest to urokliwy, ele-
gancki kurort. Przejazd do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Aten. Muzeum 
Akropolu, wzgórze Akropolu zwieńczo-
ne ruinami Partenonu (Świątynia Ate-
ny Dziewicy), Erechtejon ze słynnym 
krużgankiem Kor. Zobaczymy również 
świątynię Ateny Nike, monumentalną 
bramę Propyleje prowadząca na Akropol 
oraz najsłynniejszy teatr w Grecji – Te-
atr Dionizosa. Następnie udamy się do 
Areopag – miejsca posiedzeń jednej z 
najstarszych instytucji ustrojowych Aten. 
Nieopodal ruin Agory Greckiej na wzgó-
rzu wznosi się Hefajstejon, zobaczymy 
również ruiny Forum Romanum z piękną 
Wieżą Wiatrów. Następnie przejdziemy 
się najstarszą dzielnicą Aten – Plaka. 
Zobaczymy także: kościółki z czasów 
Bizancjum, gmach Parlamentu i Grób 
Nieznanego Żołnierza z pełniącymi ho-
norową wartę gwardzistami – Evzonami. 
Podziwiać będziemy Ogrody Narodowe 
- dawne ogrody królowej Amalii  a tak-
że Stadion Olimpijski na 70.000 miejsc, 
zbudowany w IV w. p.n.e. Następnie 
dotrzemy do świątyni Zeusa Olimpijskie-
go, Łuku Hadriana wzniesionego przez 
rzymskiego cesarza w II w. oraz na Plac 
Omonia - Plac Zgody. Stamtąd powróci-
my do hotelu. Wieczorem dla chętnych 
spacer na Plakę – rozrywkową dzielnicę 
restauracji, tawern, barów i kawiarnilub  
Za dodatkową opłatą możliwość uczest-
nictwa w „wieczorze greckim” z kolacją i 
winem w tawernie. Nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu przejazd w kierunku Salo-
nik. W trakcie podróży postój w Termopi-
lach – w miejscu bitwy między Grekami i 
Persami w 480 r. p.n.e. – gdzie zobaczy-
my pomnik Leonidasa i poległych 300 
Spartan oraz tablicę ze słynnymi słowa-
mi Simonidesa: „Przechodniu powiedz 
Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej pra-
wom. Przyjazd do Salonik – drugiego, co 
do wielkości miasta Grecji. Objazd mia-
sta autokarem, podczas którego zoba-
czymy: Łuk rzymskiego cesarza Galeriu-
sza, Rotundę św, ruiny Forum Romanum, 
pozostałości pałacu Galeriusza, kościół 
św. Zofii, łaźnie tureckie i Białą Wieżę - 
symbol Salonik. Zwiedzanie bazyliki św. 
Dymitra - patrona miasta. Przejazd do 
hotelu w okolicy Salonik, obiadokolacja, 
nocleg.

8 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w dorge 
powrotną. Przejazd tranzytowy przez 
Macedonię i Serbię. W godzinach wie-
czornych obiadokolacja i nocleg w pobli-
żu granicy serbsko-węgierskiej.

9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do 
Polski. Przejazdprzez Węgry, Słowację, 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach o standardzie**/***: 1 w okolicach 
Riwiery Olimpijskiej, 1 w okolicy Delf, 2 
w okolicy Lutraki, 1 w okolicy Aten, 1 w 
okolicy Salonik, 1 w pobliżu granicy serb-
sko-węgierskiej. Pokoje2, 3 osobowe z 
łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynental-
nych, 6 obiadokolacji.
Transport: komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Katowice - Belgrad (ok. 850 
km) - 15 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
– ok. 4600 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszonych 
przez uczestnika podczas trwania imprezy: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, przejaz-
dy komunikacją miejską, Tour Guide. Koszt – 
ok. 150 EUR, Pilot rozlicza sie z uczestnikami 
z kosztów programowych. - opłaty za nocleg 
tranzytowy i śniadanie ok. 25 EUR,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wieczór grecki ok. 30 EUR (min. 25 os.),
- rejs po Kanale Korynckim ok. 25 EUR 
(min. 25 os.).

Delfy

Riwiera 
Olimpijska

Korynt

Mykeny

Ateny

Saloniki

Grecja

Macedonia
Bułgaria

é  Meteory - klasztory na skałach é Wyrocznie w Delfach é Antyczne Ateny é Kanał 
koryncki é Peloponez: Epidavros, Mykeny, Nafpl io é Termopile é  Saloniki é

Grecja

Akropolis Tour 

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KGTT

Nr Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od:

01 29.04-07.05.2023 4.582 zł 2.749 zł
02 03.06-11.06.2023 4.582 zł 2.749 zł
03 02.09-10.09.2023 4.582 zł 2.749 zł
04 16.09-24.09.2023 4.582 zł 2.749 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Katowice

STOP9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2699 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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Organizator: Almatur - Katowice

Delfy

Riwiera 
Olimpijska

Korynt
Mykeny

Ateny

Saloniki

Grecja

Macedonia Bułgaria

é  Meteory é Kalambaka é Delfy é Ateny é Kanał Koryncki é Peloponez: Epidavros, My-
keny, Nafpl io é Termopile é Saloniki é  Riwiera Olimpijska é

Grecja

Zorba, wino i Ty! 

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, 
przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 
W trakcie przejazdu przewidziane są krót-
kie postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd 
w okolice Belgradu, nocleg tranzytowy*.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Ma-
cedonię do Grecji. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Meteorów - 
wpisanych na listę UNESCO klasztorów 
„zawieszonych w niebie” wzniesionych 
na niedostępnych, stromych wieżach 
skalnych. Jedynie 5  z 24 klasztorów jest 
nadal zamieszkanych - zdarza się, że 
przez jednego zakonnika. Dwa z nich (św. 
Trójcy i św. Stefana) pełnią nadal funkcję 
opactw, w innych zaś mieszczą się muzea 
religijne. Zwiedzanie dwóch monastyrów 
– żeńskiego i męskiego. Następnie prze-
jazd do urokliwego miasteczka Kalam-
baka, położonego u podnóża Meteorów, 
czas wolny. Przejazd do Delf. Zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Delf - serca 
starożytnej Grecji, gdzie znajdują się 
wspaniałe zabytki antyczne. Swą sławę 
zawdzięczają słynnej wyroczni, do której 
przychodziły pielgrzymki starożytnych 
Greków, szukających boskich porad w 
sprawach polityki, wojny czy miłości. W 
programie zwiedzania: Święty Okrąg (ru-
iny świątyni Apollona zrekonstruowany 
Skarbiec Ateńczyków, teatr na 5.000 wi-
dzów, stadion) oraz muzeum, w którym 
znajdują się wspaniałe eksponaty - m. in. 
Woźnica delficki. Zobaczymy też Armarię 
(sanktuarium Ateny, Tolos – pocztówkowy 
symbol Delf) i źródło Kastalskie. Po zwie-
dzeniu Delf przejazd do hotelu w okolicy 
kurortu Lutraki. Zakwaterowanie w hote-
lu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd na Peloponez. Po-
stój przy Kanale Korynckim - czas wolny 

na zdjęcia i zakup pamiątek. Następnie 
przejazd do Epidavros – największego w 
starożytnej Grecji ośrodka terapeutycznego 
i religijnego. Będziemy podziwiać starożyt-
ny teatr z IV w. p.n.e., mieszczący 14.000 
widzów – genialne dzieło harmonii i aku-
styki. Przejazd do Myken – ruin ufortyfiko-
wanej rezydencji królewskiej. W programie 
zwiedzania: muzeum, ruiny starożytnego 
miasta, grób Agamemnona. Dalej przejazd 
do Nafplio –   niewielkiej miejscowości na 
półwyspie Peloponez, które w starożytności 
pełniło ważne funkcje jako miasto portowe. 
Obecnie jest to urokliwy, elegancki kurort. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Aten. Muzeum 
Akropolu, wzgórze Akropolu z ruinami 
Partenonu (Świątynia Ateny Dziewicy), 
Erechtejon ze słynnym krużgankiem Kor, 
którego belkowanie dźwiga 6 posągów 
pięknych dziewcząt. Zobaczymy również 
świątynię Ateny Nike, monumentalną bra-
mę Propyleje prowadząca na Akropol oraz 
najsłynniejszy teatr w Grecji – Teatr Dio-
nizosa. Następnie udamy się do Areopag 
– miejsca posiedzeń jednej z najstarszych 
instytucji ustrojowych Aten. Następnie 
przejdziemy się najstarszą dzielnicą Aten – 
Plaka. Zobaczymy także: kościółki z czasów 
Bizancjum, gmach Parlamentu i Grób Nie-
znanego Żołnierza z pełniącymi honorową 
wartę gwardzistami – Evzonami. Podzi-
wiać będziemy Ogrody Narodowe - daw-
ne ogrody królowej Amalii oraz Stadion 
Olimpijski na 70.000 miejsc, zbudowany w 
IV w. p.n.e, a odnowiony na pierwsze no-
wożytne Igrzyska Olimpijskie w 1896 r. Na-
stępnie dotrzemy do świątyni Zeusa Olim-
pijskiego, a tam zobaczymy Łuk Hadriana 
wzniesiony przez rzymskiego cesarza w II 
w. oraz na Plac Omonia - Plac Zgody. Po-
wrót do hotelu. Wieczorem dla chętnych 
spacer na Plakę – rozrywkową dzielnicę 
restauracji, tawern, barów i kawiarni lub 
za dodatkową opłatą możliwość uczestni-
czenia w „wieczorze greckim” z kolacją i 
winem w tawernie. 

7 dzień
Po śniadaniu przejazd w kierunku Salonik. 
W trakcie podróży postój w Termopilach – 
w miejscu bitwy między Grekami i Persami 
w 480 r. p.n.e. – gdzie zobaczymy pomnik 
Leonidasa i poległych 300 Spartan oraz 
tablicę ze słynnymi słowami Simonidesa: 
„Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spo-
czywamy wierni jej prawom”. Przyjazd do 
Salonik – drugiego, co do wielkości miasta 
Grecji, w którym znajduj się liczne zabytki 
związane z jego bogatą historią. Objazd mia-
sta autokarem, podczas którego zobaczymy: 
Łuk rzymskiego cesarza Galeriusza, Rotundę 
św. Jerzego, ruiny Forum Romanum, pozo-
stałości pałacu Galeriusza, kościół św. Zofii, 
łaźnie tureckie i Białą Wieżę - symbol Salo-
nik. Zwiedzanie bazyliki św. Dymitra - patro-
na miasta. Przejazd do hotelu na Riwierze 
Olimpijskiej, obiadokolacja, nocleg.

8 - 9 dzień
Śniadania. Czas wolny na odpoczynek na 
plażach Olympiaki Akti. Dla chętnych możli-
wość uczestnictwa w rejsie statkiem. Obia-
dokolacja, nocleg.

10 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę 
granicy Przejazd tranzytowy przez Mace-
donię i Serbię. W godzinach wieczornych 
obiadokolacja i nocleg w pobliżu granicy 
serbsko - węgierskiej.

11 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do 
Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację, 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 9 noclegów w hote-
lach o standardzie**/***: 4 w okolicach 
Riwiery Olimpijskiej, 1 w okolicy Delf, 2 
w okolicy Lutraki, 1 w okolicy Aten, 1 w 
pobliżu granicy serbsko-węgierskiej. Po-
koje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 9 śniadań kontynental-
nych, 8 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Katowice - Belgrad 
(ok. 850 km) - 15 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski – ok. 4600 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, 
Tour Guide. Koszt – ok. 150 EUR, Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych.
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie 
ok. 20 EUR,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wieczór grecki ok. 30 EUR,
- rejs po Kanale Korynckim ok. 25 EUR,
- rejs na statkiem na Skiatos ok. 35 EUR.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KGTP
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 22.06-02.07.2023 5.332 zł 3.199 zł
02 31.08-10.09.2023 5.332 zł 3.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1400 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  3199 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP 11 dni



60 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację i Węgry.  Prze-
jazd do hotelu w okolicy Aradu, kolacja, 
nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu krótki spacer po Aradzie – 
rumuńskim mieście najbardziej znanym 
ze swej architektury secesyjnej, wymia-
na waluty. Przejazd do Hunedoary, gdzie 
zwiedzimy wnętrza średniowiecznego 
gotyckiego zamku - jednego z najpięk-
niejszych w całej Rumunii. Następnie 
przejazd do Alba Iulii – jednej ze stolic 
Siedmiogrodu. Zwiedzanie potężnej cy-
tadeli oraz katedry, gdzie pochowany 
jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę, 
a także Izabela Jagiellonka. Zobaczymy 
także wybudowaną obok koronacyjną 
Cerkiew Katedralną Świętej Trójcy. Prze-
jazd do hotelu w okolicy Sybina, zakwa-
terowanie, kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Sybina - miasta 
artystów. Spacer po zabytkowym cen-
trum, w skład którego wchodzą trzy pla-
ce z charakterystycznymi dla tego miasta 
budynkami z „oczami”, XVI - wieczny 
ratusz, kościół Jezuitów, żelazny Most 
Kłamców. Przejazd przez Karpaty Szosą 
Transfogaraską przez najwyższe pasmo 
gór Rumunii (w razie niepogody lub za-
mknięcia trasy – Przełomem Czerwonej 
Wieży) do Curtea de Arges. Po drodze 
zobaczymy ruiny położonego  szczycie 
zamku Poienari, twierdzy słynącego z 
okrucieństwa hospodara wołoskiego 

Wlada Palownika (pierwowzoru postaci 
słynnego Drakuli). Postój w Curtea de 
Arges. Zwiedzanie Cerkwi Metropoli-
tarnej  z którą związana jest legenda o 
Mistrzu Manole. Dla zapewnienia po-
wodzenia budowie miał on zamurować 
w jej murach pierwszą kobietę, którą 
ujrzy o poranku - okazała się być nią jego 
żona. Przejazd do hotelu w Bukareszcie, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Rumunii 
– Bukaresztu, zwanego Paryżem Bałka-
nów z racji neoklasycystycznej zabudo-
wy i szerokich bulwarów. Spacer z prze-
wodnikiem po mieście. Zobaczymy m.in. 
Łuk Triumfalny, cerkiew Creţulescu, Ate-
neum Rumuńskie – siedzibę filharmonii, 
Stare Miasto – Lipscani, odwiedzimy tak-
że wnętrza Pałacu Parlamentu. Przejazd 
do hotelu w nadmorskiej miejscowości, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy nad 
Morzem Czarnym. Kolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wycieczka fakultatywna 
do Delty Dunaju, która wpisana jest na 
światową listę dziedzictwa UNESCO. 
Czeka nas rejs statkiem lub łodziami po 
tej fascynującej krainie. Powrót do hote-
lu, kolacja, nocleg

7 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy nad 
Morzem Czarnym. Kolacja, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sinaii - „Perły 
Karpat”, słynnego uzdrowiska i ośrodka 
narciarskiego. Zwiedzanie królewskiego 
pałacu Peleş, który zbudowany jest w 
stylu niemieckiego renesansu.  Następ-
nie udamy się do niewielkiej miejscowo-
ści Rasnov, gdzie można podziwiać jedy-
ny w swoim rodzaju „chłopski zamek”, 
zbudowany dla ochrony przed najazda-
mi wrogów. Przejazd w okolice Braszo-
wa, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg. 

9 dzień 
Po śniadaniu wyjazd kolejką na szczyt 
Postavarul (1.799 m) z piękną panoramą 
karpackich masywów górskich. Następ-
nie zwiedzimy Bran - z zamkiem strze-
gącym wąskiej doliny, zwanym Zamkiem 
Drakuli, będącym ulubionym miejscem 
wypoczynku królowej Marii. Przejazd 
do Prejmer, gdzie znajduje się charakte-
rystyczny dla zabudowy Siedmiogrodu 
warowny kościół, wyglądający jak za-
mczysko. Przejazd do Braszowa - jedne-
go z najpopularniejszych grodów Sied-
miogrodu, spacer po części saskiej oraz 
rumuńskiej i najwęższej uliczce w kraju. 
Zobaczymy także Czarny Kościół i tutej-
szy rynek z barokowymi fasadami, który 
uznawany jest za najpiękniejszy w całym 
kraju. Czas wolny. Powrót do hotelu na 
kolację i nocleg

10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sighişoary, 
wspaniałego średniowiecznego miasta, 
gdzie miał się urodzić Wlad Palownik. 
W mieście doskonale zachowała się 
średniowieczna zabudowa. Zwiedzimy 
cytadelę wpisaną na Listę UNESCO, zo-
baczymy Wieżę Zegarową, Kościół na 
Wzgórzu, a także dom, w którym w roku 
1431 miał przyjść na świat Wlad - Draku-
la. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

11 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry na 
Słowację. Powrót do Polski w godzinach 
porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 9 noclegów w hote-
lach o standardzie **/***: 1 nocleg w 
okolicy Aradu, 1 w okolicy Sibiu, 1 na 
obrzeżach Bukaresztu, 4 noclegi nad 
Morzem Czarnym, 2 w okolicy Braszowa. 
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 9 śniadań (zazwyczaj w 
formie bufetu), 9 kolacji (zazwyczaj ser-
wowanych).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 

klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Katowice – Arad (ok. 
700 km) - ok. 13 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski – ok. 3300 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 100 EUR, 
Pilot rozlicza się z uczestnikami z kosz-
tów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po Delcie Dunaju ok. 45 EUR.

Bukareszt 

Rumunia
Mołdawia

Ukraina

Węgry

Serbia

Arad

Hunedoara Sibiu

Alba Iulia
Sighișoara

Brasov
Delta Dunaju

é  Arad é Hunedoara é Alba Iul ia é Sibiu é Szosa Transfogarska é Bukareszt é  
Morze Czarne é Delta Dunaju é Sinaia-Râşnov é Braşov é Bran é Sighişoara é

Rumunia

Tajemnicza Rumunia   

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kRTd
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 13.07-23.07.2023 5.499 zł 3.299 zł
02 10.08-20.08.2023 5.499 zł 3.299 zł
03 31.08-10.09.2023 5.332 zł 3.199 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

11 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  3199 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację i Węgry. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje i 
przerwa na posiłek.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
Hunedoary, gdzie zwiedzimy wnętrza 
średniowiecznego, gotyckiego zamku - 
jednego z najpiękniejszych w Rumunii. 
Następnie przejazd do Alby Iulii, histo-
rycznej stolicy Siedmiogrodu. Zwiedza-
nie potężnej cytadeli oraz katedry, gdzie 
pochowany jest Jan Hunyady, siedmio-
grodzki książę, oraz Izabela Jagiellonka. 
Zobaczymy również Sobór Koronacyjny 
- Cerkiew Katedralną Świętej Trójcy. Za-
kwaterowanie, kolacja, nocleg.

3 dzień
Przejazd do Sibiu - miasta artystów. Po-
ranny spacer po zabytkowym centrum, 
w skład którego wchodzą: trzy place z 
charakterystycznymi dla tego miasta 
budynkami z „oczami”, XVI - wieczny 
ratusz, kościół Jezuitów i żelazny most 
Kłamców (według tradycji, jeżeli ktoś 
skłamie na moście, ten ma się zawa-
lić). Przejazd przez Karpaty do Curtea 
de Argeş i zwiedzanie przyklasztornego 

soboru Mistrza Manole. Po drodze zo-
baczymy położone na wysokim szczycie 
(ponad 1400 stopni wykutych w skale!) 
ruiny twierdzy słynnego z okrucieństwa 
hospodara wołoskiego Wlada Palownika 
(pierwowzoru postaci słynnego Drakuli). 
Przejazd do Bukaresztu, zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Zwiedzanie Bukaresztu, zwanego Pary-
żem Bałkanów z racji neoklasycystycz-
nej zabudowy i szerokich bulwarów. 
Odwiedzimy Muzeum Wsi - skansen ar-
chitektury drewnianej, położony w naj-
większym parku Bukaresztu, Parku Hara-
strau. Zobaczymy m.in.: Łuk Triumfalny, 
cerkiew Cretulescu, Ateneum Rumuń-
skie – siedzibę filharmonii, Stare Mia-
sto – ulicę Lipscani. Zwiedzimy wnętrza 
Pałacu Parlamentu. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sinaii - „Perły 
Karpat”, słynnego uzdrowiska i ośrodka 
narciarskiego. Krótki spacer po miastecz-
ku, podczas którego zwiedzimy pałac 
Peleş (zarówno pierwsze piętro repre-
zentacyjne, jak i drugie z apartamen-
tami królewskimi) - zbudowany w stylu 
niemieckiego renesansu, zobaczymy też 
jego skromniejszy odpowiednik - pała-
cyk Pelişor. Przejazd przez znane rumuń-
skie miejscowości narciarskie i uzdrowi-
ska do niewielkiej miejscowości Râşnov, 
z XIII-wiecznym malowniczym chłopskim 
zamkiem. Zakwaterowanie w hotelu w 
okolicy Braszowa, kolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wjazd kolejką na szczyt Po-
stavarul (1.799 m) z piękną panoramą 
karpackich masywów górskich. Następ-
nie zwiedzanie okolicznych miejscowo-
ści: Bran - z zamkiem strzegącym wąskiej 
doliny, zwanym Zamkiem Drakuli, będą-
cym ulubionym miejscem wypoczynku 
królowej Marii. Braszów - spacer po tym 
najchętniej odwiedzanym średniowiecz-
nym mieście Rumunii (m.in. najwęższa 

uliczka Rumunii, Brama Schei, Czarny 
Kościół). Tutejszy rynek z barokowymi 
fasadami uznawany jest za najpiękniej-
szy w całym kraju. Czas wolny. Powrót 
do hotelu na kolację i nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Prejmer, sa-
skiej wioski wpisanej na listę UNESCO, 
gdzie można podziwiać kościół warowny, 
zbudowany dla ochrony przed najazdami 
wrogów. Następnie przejazd do Sighiso-
ary, wspaniałego średniowiecznego mia-
sta, gdzie urodził się książę Wlad Palow-
nik. W mieście doskonale zachowała się 
średniowieczna zabudowa. Zobaczymy 
Wieżę Zegarową oraz Kościół na Wzgó-
rzu, a także dom, w którym w 1431 przy-
szedł na świat Wlad - Drakula. Następnie 
przejazd przez Târgu Mureş, z krótkim 
postojem w centrum miasta. Przejazd do 
hotelu na kolację i nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu spacer po Klużu – mieście 
położonym w samym centrum Siedmio-
grodu. Zobaczymy Katedrę św. Michała, 
pomnik sławnego króla węgierskiego 
Macieja Korwina, kościół Franciszka-
nów oraz Basztę Krawców. Czas wolny 
na zakup pamiątek. Przejazd do Oradei 
- rumuńskiego miasta słynącego z ar-
chitektury secesyjnej, krótki spacer. W 
godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.

9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry na 
Słowację. Powrót do Polski w godzinach 
porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hote-
lach o standardzie ***/**: 1 nocleg w 
okolicy Sibiu, 2 w Bukareszcie, 2 w oko-
licy Braszowa, 1 w okolicy Klużu/Turd/
Târgu Mureş. Pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań (zazwyczaj w for-
mie bufetu) i 6 kolacji (zazwyczaj serwo-
wanych)

Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Katowice - Hunedoara (ok. 850 
km) - ok. 15 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 2700 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy 
lokalni, wjazdy do miast, przejazdy ko-
munikacją miejską, Tour Guide. Koszt – 
ok. 100 EUR Pilot rozlicza się z uczestni-
kami z kosztów programowych.

Bukareszt 

Rumunia

Mołdawia
Ukraina

Węgry

Serbia

Cluj Napoca
Oradea

Hunedoara
Sibiu

Alba Iulia Sighishoara

Brasov

é  Hunedoara é Alba Iul ia é Sibiu é Curtea de Argeş é Bukareszt é Sinaia é Predeal 
é Braşov é Bran é Sighişoara é Târgu Mureş é Cluj-Napoca é Oradea é

Rumunia 

Perły Karpat 

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KRTO 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-07.05.2023 4.165 zł 2.499 zł
02 24.06-02.07.2023 4.165 zł 2.499 zł
03 02.09-10.09.2023 4.165 zł 2.499 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Katowice

9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 1

Cena od  2499 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy, przejazd przez Słowację i Węgry do 
Serbii. Po drodze planowane są krótkie 
postoje. Przyjazd do hotelu w okolicy 
Nowego Sadu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Belgradu i po-
znawanie stolicy Serbii: Stare Miasto, 
twierdza Kalemegdan – najstarszy zaby-
tek miasta, z którego roztacza się pano-
rama na ujście Sawy do Dunaju, cerkiew 
Świętego Sawy – jedna z największych 
cerkwi prawosławnych na świecie, bu-
dynek Teatru Narodowego, Muzeum Na-
rodowe, Parlament, Brama Triumfalna. 
Wyjazd w kierunku Bułgarii i przejazd na 
nocleg w okolice Sofii, położonej u stóp 
masywu gór Witosza. Zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd w kierunku gór 
Riła, do Monastyru Rilskiego – najwięk-
szego bułgarskiego klasztoru i najsłyn-
niejszego zabytku kraju. Zwiedzanie: 
cerkiew pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny z drewnianym 
ikonostasem, klasztorna kuchnia, kruż-
ganki. Powrót do Sofii i spacer uliczka-
mi stolicy Bułgarii. Zobaczymy główne 
zabytki miasta: budynek Teatru Naro-
dowego, Narodową Galerię Sztuki, Mu-
zeum Archeologiczne, Pałac Prezydenc-
ki, Cerkiew Świętej Niedzieli. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Turcji. 
Po drodze postój w granicznym mia-
steczku Edirne i podziwianie słynnego 
Selimiye Camii i jego smukłych minare-
tów. Przyjazd do Istambułu, zakwate-
rowanie w hotelu w historycznej części 
miasta. Kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Istambułu. W 
programie: Hagia Sofia, meczet, a daw-
niej kościół i muzeum, Błękitny Meczet, 
Pałac Sułtański Topkapi, Hipodrom z 

Obeliskami Teodozjusza i Konstantyna, 
Wężową Kolumną i fontanną Wilhelma 
II, cysterna bazylikowa Yerebatan Saray. 
Dla chętnych, fakultaywnie, rejs stat-
kiem po Bosforze z panoramą na zabytki 
azjatyckiej i europejskiej części miasta, 
a także na zatokę Złotego Rogu. Czas 
wolny i możliwość zakupów na Wielkim 
Bazarze, jednym z największych, histo-
rycznych centrów handlowych Europy 
(ok. 4000 sklepików). Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku buł-
garskiego wybrzeża Morza Czarnego. 
Panoramiczny przejazd przez Burgas do 
Nessebaru - miasteczka wpisanego na 
listę UNESCO. Spacer po starówce. Wą-
skie uliczki i kamienne domy tworzą tu 
wyjątkową atmosferę. Następnie prze-
jazd do jednego z nadmorskich kurortów 
w okolicach Warny, zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu czas na wypoczynek i pla-
żowanie nad morzem. Kolacja i nocleg w 
hotelu.

8 dzień
Śniadanie. Wypoczynek i plażowanie 
nad morzem. Kolacja i nocleg w hotelu. 
Dla chętnych możliwość uczestnictwa w 
wycieczce fakultatywnej do Warny. Na 
wycieczce zobaczymy Mauzoleum Wła-
dysława Warneńczyka i pospacerujemy 
nadmorskim deptakiem poznając klimat 
kurortu. Następnie przejdziemy na półwy-
sep Kaliakra, który przyciąga turystów ta-
jemniczymi skałami i malowniczymi lagu-
nami i do portowego miasteczka Bałczik, 
słynnego z letniej rezydencji rumuńskiej 
królowej Marii i wspaniałych ogrodów. 

9 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Rumunii. Po 
drodze postój w Bukareszcie i spacer po 
rumuńskiej stolicy. Poznamy jej kunsz-
towną architekturę i niepowtarzalną 
atmosferę. Następnie czeka nas przejazd 
do średniowiecznego Braszowa, jednego 

z najpiękniejszych miast Transylwanii. 
Zwiedzimy Stare Miasto i zobaczymy sty-
lowe kamieniczki, ratusz, Czarny Kościół 
oraz średniowieczne mury miejskie. 
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

10 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Sighisoary, kolej-
nego średniowiecznego miasta Siedmio-
grodu. Krótkie zwiedzanie. Zobaczymy: 
Wieżę Zegarową, dom w którym przy-
szedł na świat Vlad III Palownik zwany 
Drakulą, Muzeum Tortur i Muzeum 
Broni Palnej. Następnie będziemy kon-
tynuować przejazd przez Transylwanię 
w kierunku granicy rumuńsko – węgier-
skiej. Przyjazd do Oradei, miasteczka w 
którym architektura barokowa i secesyj-
na spotyka się z budowlami ery socjali-
stycznej. Spacer po mieście. Zobaczymy 
barokową katedrę – największą w Ru-
munii, zbudowaną na planie pięciokąta 
Twierdzę Oradea oraz wyjątkowy kościół 
z mechanizmem zegarowym wskazu-
jącym fazy księżyca. W godzinach wie-
czornych wyjazd w drogę powrotną do 
Polski. Przejazd przez Węgry i Słowację.

11 dzień
Powrót do Polski w godzinach poran-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 9 noclegów w hote-
lach o standardzie***: 1 w okolicy No-
wego Sadu, 2 w Sofii, 2 w Istambule, 3 
w okolicach Warny, 1 w okolicach Sibiu. 
Pokoje 2, 3 os. z łazienkami. W Bułgarii, 
nad Morzem Czarnym hotel z basenem, 
maksymalnie 400 m od morza.
Wyżywienie: 9 śniadań i 8 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.

Przekroczenie granic na podstawie waż-
nego dowodu osobistego lub paszportu 
ważnego co najmniej 180 dni od daty 
wjazdu do Turcji. 
Przejazd: Katowice - Nowy Sad (ok. 870 
km) - ok. 12 godz. Trasa wycieczki liczona 
od granic Polski - ok. 4500 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: przewodnicy lokalni, opłaty 
rezerwacyjne do zwiedzanych obiektów, 
opłaty lokalne, wjazdy do miast, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, dat-
ki na świątynie, przejazdy komunikacją 
miejską, zwyczajowe napiwki. Koszt – 
ok. 145 EUR. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem po Bosforze - ok. 25 EUR.
- wycieczka - Warna, Bałczik i półwysep 
Kaliakra - ok. 50 EUR.

é  Belgrad é Sofia é Monastyr Ri lski é Edirne é Istambuł é Burgas é Nessebar é  
Warna (Kaliakra, Bałczik) é Bukareszt é Braszow, Shigisoara i  Transylwania é Oradea é

Serbia, Bułgaria, Turcja, Rumunia 

Czarnomorskie skarby   

Ionian  Sea 

Aegean

Pátrai
Athens

Serbia

Grecja

Bułgaria

Rumunia

Czarnogóra

Albania

Macedonia

Belgrad
Bukareszt

Braszow

Oradea

Sofia
Monastyr 

Rilski

Edirne Istambuł

Nessebar

Warna

Turcja

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KTTB
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 27.04-07.05.2023 4.999 zł  2.999 zł
02 08.06-18.06.2023 4.999 zł  2.999 zł
03 14.09-24.09.2023 4.999 zł  2.999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1000 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

11 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 
Po drodze planowane są krótkie postoje. 
Przyjazd do Belgradu, zakwaterowanie w 
hotelu, nocleg tranzytowy*.

2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu 
przez Serbię i Bułgarię do Turcji. Prze-
kroczenie granicy tureckiej w Edirne, 
dawnym Adrianopolu, mieście, które w 
czasach rzymskich było przystankiem w 
drodze do Istambułu (wówczas Bizan-
cjum). Później zostało drugą po Bursie 
stolicą imperium osmańskiego i punk-
tem wypadowym wypraw wojennych do 
Europy. Kolacja w tradycyjnej lokancie 
tureckiej, vis a vis meczetu Selimiye Ca-
mil. Przejazd do Stambułu, zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie najciekawszych 
zabytków dawnego Konstantynopola i 
orientalnego Stambułu. W programie:  
Hipodrom – w czasach antycznych 
miały tu miejsce wyścigi konne i wy-
ścigi rydwanów. Zobaczymy Obelisk 
Totmesa III, Kolumnę Wężową, Kolum-
nę Konstantyna VII Porfirogenety oraz 
Fontannę Wilhelma II i pałac wezyra 
Ibrahima Paszy i jego małżonki - sio-
stry sułtana Sulejmana Wspaniałego 
– Hatice. Hagia Sofia – dawny Ko-
ściół Mądrości Bożej, póżniej meczet, 
następnie muzum, a ostatnio znów 
meczet - świątynia najwyższej rangi 
w Cesarstwie Bizantyńskim, miejsce 
modłów i koronacji cesarzy bizantyń-
skich. Hagia Sofia na przestrzeni wie-
ków jest wzorem świątyni doskonałej 
i symbolem Kościoła bizantyńskiego. 
Topkapi - rezydencja sułtanów - orien-
talna budowla składająca sie z pawi-
lonów położonych nad brzegiem Mo-
rza Marmara z rozległymi ogrodami. 
Błękitny Meczet (Sultanahmet Ca-
mii) - najwspanialszy przykład 
sztuki islamskiej w Turcji, usytu-

owany tuż przy pałacu Topkapi, posia-
dający aż 6 zachwycających minaretów. 
Bazar Egipski – czynny do dziś, pachnący 
przyprawami korzennymi i orientalny-
mi słodkościami stary bazar, na którym 
zaopatrywały się sułtańskie kuchnie.  
Aby odpoczać nieco od intensywnego 
zwiedzania proponujemy dla chętnych, 
fakultatywnie, rejs statkiem po Bos-
forze. Podczas rejsu towarzyszyć nam 
będzie widok na zabytki europejskiej i 
azjatyckiej części miasta (Wieża Gala-
ta, Pałac Dolmahce, Pałac Beylerbeyi). 
Następnie zaplanujemy czas na zakupy. 
Można zajrzeć do sklepów z odzieżą 
skórzaną, wyrobami ze złota, wysoko-
kogatunkową bawełną i najróżniejszy-
mi suvenirami. Powrót do hotelu, kola-
cja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu 
meczetu Suleymanyie, gdzie znajdują 
się mauzolea sułtana Sulejmana Wspa-
niałego, jego żony Roskolany oraz ich 
dzieci. Następnie udamy się na zwie-
dzanie przepięknego i tajemniczego 
kompleksu podziemnych cystern Yere-
batan Saray. Czas wolny na Wielkim 
Złotym Bazarze - jednym z najwięk-
szych obiektów tego typu na świecie. 
Ogromna powierzchnia, 22 bramy, 
meczety, fontanny, restauracje, kawiar-
nie i tysiące sklepików. Sprzedaje się 
tu naprawdę wszystko – od przypraw, 
poprzez biżuterię, wyroby garncarskie 
po dywany. Powrót do hotelu, kolacja, 
nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Stam-
bułu: Pałac Dolmabahce - imponująca 
budowla kipiąca przepychem, złotem, 
kryształami i marmurem. Pałac miał z 
założenia sprawiać wrażenie na zagra-
nicznych gościach, dlatego wzorowano 
go na Luwrze i Pałacu Buckingham. 
Wnętrza pałacu pokrywają obrazy 
włoskich i francuskich mistrzów. Me-
ble sprowadzono z Paryża, porcelanę 

z Sèvres, wyroby jedwabne m.in. z 
Lyonu. Następnie przejazd na azjatycką 
stronę Stambułu. Zwiedzimy Polonez-
koy – polską osadę pod Stambułem, 
a ze wzgórza Camlice podziwiać bę-
dziemy przepiękną panoramę miasta 
z górującym nad nią, aktualnie naj-
większym w Turcji, Wielkim Meczetem 
Çamlica. Przejazd do Edrirne, zakwate-
rowanie w hotelu. Kolacja w lokancie. 
Nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie Edirne i 
czas na zakupy na kameralnym bazarze. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
Przejazd przez Bułgarię, Serbię, Węgry, 
Słowację.

7 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach przedpo-
łudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o 
standardzie***: 3 w Stambule, 1 w Edri-
ne. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokola-
cje. 
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Podczas zwiedzania meczetów 
obowiązkowy strój dla kobiet to długa 
spódnica, chusta na ramiona, nakrycie 
głowy (chusta); dla mężczyzn: długie 
spodnie, koszula zakrywająca ramiona.  
Przekroczenie granic na podstawie waż-
nego dowodu osobistego lub paszportu  
ważnego co najmniej 180 dni od daty  
wjazdu do Turcji. 
Przejazd na trasie: Katowice - Belgrad 
(ok. 850 km) - ok. 14 godz. Trasa wyciecz-
ki liczona od granic Polski - ok. 4100 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie 
w Serbii - ok. 35 EUR,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: przewodnicy lokalni, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, zwy-
czajowe napiwki, opłaty rezerwacyjne 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokal-
ne, systemu Tour Guide. Koszt – ok. 190 
EUR.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem po Bosforze – ok. 25 EUR,
- w terminie 06 - Impreza Sylwestrowa 
na statku (na zapytanie) - ok. 200 EUR.

Istambuł 

Bułgaria 

Irak
Syria

Cypr

GruzjaMorze Czarne

Morze Śródziemne

Turcja

Edirne

é  Stambuł é Polonezkoy é Edrine  é

Turcja

Niesamowity Stambuł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KTTS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-05.05.2023 3.999 zł 2.399 zł
02 12.08-18.08.2023 3.999 zł 2.399 zł
03 16.09-22.09.2023 3.999 zł 2.399 zł
04 14.10-20.10.2023 3.999 zł 2.399 zł
05 11.11-17.11.2023 3.999 zł 2.399 zł
06 30.12.2023-05.01.2024 3.999 zł 2.399 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot z przesiadką do 
Istambułu. Transfer do hotelu, zakwate-
rowanie, nocleg w Stambule. 

2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie atrakcji Stambu-
łu: Hagia Sofia (Kościół Mądrości Bożej) 
- arcydzieło sztuki bizantyjskiej z VI w., 
Błękitny Meczet - najwspanialszy przy-
kład klasycznego okresu sztuki islamskiej, 
Pałac Sułtanów Topkapi - niegdyś poli-
tyczne centrum imperium osmańskiego, 
Hipodrom na którym znajduje się pałac 
wielkiego Wezyra Ibrahima Paszy i jego 
żony Hatice, Muzeum Sztuki Tureckiej 
i Islamskiej. Następnie korzenny Bazar 
Egipski. Dla chętnych, fakultatywnie, rejs 
statkiem po Bosforze, który po zwiedza-
niu pozwala odpocząć i dostarcza niezwy-
kłych widoków na zabytki europejskiej i 
azjatyckiej częći miasta. Czas wolny. Po-
wrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

3 dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Stambu-
łu. W programie: kompleks meczetu Su-
leymanyie, gdzie zanajdują się mauzolea 
Sułtana Sulejmana Wspaniałego, jego 
żony Roskolany oraz ich dzieci, kompleks 
podziemnych cystern Yerebatan Saray, 
Wielki Złoty Bazar - blisko 30 hektarów 
powierzchni, 61 ulic z około 3500 tysią-
cem sklepików, restauracje i kawiarnie, 
dwa meczety i cztery fontanny. Sprzeda-
je się tu między innymi przyprawy, biżu-
terię, wyroby garncarskie oraz dywany. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania 
atrakcji Stambułu: Pałac Dolmabahce 
– imponująca budowla kipiąca przepy-
chem, złotem, kryształami i marmurem. 
Pałac miał z założenia sprawiać wrażenie 
na zagranicznych gościach, dlatego wzo-
rowano go na Luwrze i Pałacu Buckin-
gham. Przejazd w kierunku Safranbolu. 
Po drodze krótkie zwiedzanie Adampola 
– Polnezkoy - polskiej osady pod Stambu-

łem założonej z inicjatywy Księcia Adama 
Czartoryskiego dla emigrantów i wygnań-
ców. Przyjazd do hotelu, kolacja, nocleg.  

5 dzień
Po śniadaniu spacer po Safranbolu: mie-
ście - skansenie, w dodatku zapełnionym 
ludźmi, którzy wiodą życie w miejscu 
wpisanym na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Dobrze zachowana archi-
tektura osmańska, czyni z Safranbolu 
jedno z najpiękniejszych miejsc w całej 
Turcji. Przejazd w kierunku Kapadocji. Po 
drodze postój w stolicy kraju Ankarze, w 
której zwiedzimy Anitkabir – muzeum i 
mauzoleum Kemala Paszy. Zakwatero-
wanie w hotelu kolacja i nocleg.

6 dzień
Nad ranem, dla chętnych, fakultatywnie, 
lot balonem nad Kapadocją, będący nie-
powtarzalną okazją do podziwiania kra-
jobrazu tej baśniowej krainy. Śniadanie. 
Zwiedzanie Kapadocji, słynącej z „księży-
cowego krajobrazu” oraz skalnych grzy-
bów utworzonych w wyniku erozji i daw-
nej aktywności wulkanicznej. Odwiedzimy 
jedno z podziemnych miast: Kaymakli lub 
Derinkuju drążonych przez tysiąclecia w 
tufie wulkanicznym. Wizyta w renomo-
wanym sklepie firmowym z wyrobami 
ze skór. Przejazd do Avanos - miasteczka 
położonegp nad Kizılırmak (Czerwoną 
Rzeką). Słynie ono z wyrobu ceramiki. Do 
jej wytwarzania wykorzystuje się glinkę o 
charakterystycznym, czerwonawym od-
cieniu. Będziemy mieli okazję uczestniczyć 
w pokazie wytwarzania tego pięknego 
rękodzieła. Powrót do hotelu, kolacja i 
nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Kayseri i zwiedza-
nie miasta posiadającego zabytki z okresu 
panowania Turków Seldżuckich. Zobaczy-
my min: Kompleks Hunat Hatun składa-
jący się z meczetu, grobowca, medresy 
oraz łaźni tureckiej, która oferuje oddziel-
ne udogodnienia dla mężczyzn i kobiet. 
Zwiedzimy także grobowce oraz drugi co 
do wielkości turecki bazar gdzie ceny są 

niższe niż w Stambule, a produkty ponoć 
wyższej jakości. Zobaczymy też muzeum 
szpitalnictwa, które na ziemiach zamiesz-
kałych przez Turków ma bardzo bogatą hi-
storię. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

8 dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Kapado-
cji. Odwiedzimy wpisane na listę UNE-
SCO Muzeum Göreme – największy i naj-
ciekawszy kompleks skalnych kościołów 
chrześcijańskich wyrzeźbionych w tufie 
wulkanicznym. Zobaczymy kilka z blisko 
350 kościołów i kapliczek kryjących fre-
ski z czasów bizantyjskich. Zatrzymamy 
się w punktach widokowych: Dolina 
Trzech Piękności i Dolina Wielbłąda oraz 
przespacerujemy się na twierdzę Uchi-
sar. Kolacja w hotelu, a następnie Noc 
Turecka w jednej z klimacznych restau-
racji w Kapadocji – spotkanie z turecką 
kultura, muzyką, tańcem, przekąskami, 
napojami (alkoholowymi i bezalkoholo-
wymi) i orientalnym BELLY DANCE. Po 
zabawie nocny transfer na lotnisko w 
Stambule.

9 dzień
Przejazd na lotnisko. Po drodze postój w 
zajeździe na poranny posiłek płatny in-
dywidulanie (koszt ok. 5-10 EUR). Wylot 
do Polski. Przylot do Warszawy. Zakoń-
czenie wycieczki.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów na terenie 
Turcji, hotelach o standardzie ***: 3 w 
Stambule, 1 w okolicy Safranbolu, 3 w Ka-
padocji. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
w formie bufetu. 
Transport: samolot linii Lufthansa na 
trasie Warszawa - Frankfurt – Istambuł – 
Frankfurt - Warszawa.
Bagaż: 1 sztuka do 23 kg, podręczny 8 kg. 
Podczas przejazdów po Turcji - bus/auto-
kar z klimatyzacją, toaletą, barkiem i video. 
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.  Podczas zwiedzania meczetów 
obowiązkowy strój dla kobiet to długa 
spódnica, chusta na ramiona, nakrycie 
głowy (chusta); dla mężczyzn: długie 
spodnie, koszula zakrywająca ramiona.  
Przekroczenie granic na podstawie waż-
nego dowodu osobistego lub paszportu 
ważnego co najmniej 180 dni od daty 
wjazdu do Turcji. Trasa wycieczki po Tur-
cji - ok. 1800 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: przewodnicy lokalni, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, zwy-
czajowe napiwki, opłaty rezerwacyjnych 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokal-
ne, systemu Tour Guide. Koszt – ok. 250 
EUR. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem po Bosforze – ok. 25 EUR,  
- lot balonem w Kapadocji – ok. 300 EUR.

Turcja 

Stambuł i Kapadocja 

Istambuł 

Ankara

Konya
Kayseri

Safranbolu

Bułgaria 

Irak
Syria

Cypr

GruzjaMorze Czarne

Morze Śródziemne

Turcja
Kapadocja

é  Stambuł é Polonezkoy é Safranbolu é Ankara é Tuz Golu é Kapadocja é Kayseri  é

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KTSK
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 02.09-10.09.2023 7.499 zł 4.999 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Katowice

9 dni

Cena od  4999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 
Po drodze planowane są krótkie postoje. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
Belgradu, nocleg tranzytowy*.

2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu do 
Turcji przez Serbię i Bułgarię. Przekrocze-
nie granicy tureckiej w Edirne, dawnym 
Adrianopolu, którego ozdobą jest jeden 
z najpiękniejszych meczetów Turcji - Seli-
miye Camii. Kolacja w tradycyjnej lokan-
cie tureckiej, vis a vis meczetu. Przejazd 
do Istambułu. Zakwaterowanie w hote-
lu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie atrakcji Istam-
bułu: Hagia Sofia - arcydzieło sztuki bi-
zantyjskiej z VI w., Błękitny Meczet - naj-
wspanialszy przykład klasycznego okresu 
sztuki islamskiej, Pałac Sułtanów Topkapi 
- niegdyś polityczne centrum imperium 
osmańskiego, Hipodrom. Dla chętnych, 
fakultatywnie, rejs statkiem po Bosfo-
rze z panoramą na zabytki azjatyckiej i 
europejskiej części miasta. Czas wolny i 
możliwość zakupów na Wielkim Bazarze 
- jednym z największych historycznych 
centrów handlowych Europy. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd z Istambułu w kie-
runku Kapadocji. Panoramiczny przejazd 
przez Ankarę – stolicę Turcji, krótkie 
zwiedzanie Anitkabir – mauzoleum Ata-
türka. Przyjazd do Kapadocji, zakwatero-
wanie w hotelu, kolacja, nocleg.

5 dzień
O wschodzie słońca, dla chętnych, fa-
kultatywnie, przy sprzyjającej pogodzie 
przelot balonami nad Kapadocją. Ta 
magiczna kraina szczególnie imponu-
jąco wygląda z lotu ptaka i ... balonu!  
Po śniadaniu zwiedzanie Kapadocji 
słynącej z „księżycowego krajobrazu” 
oraz skalnych grzybów utworzonych 
w wyniku erozji i dawnej aktywności 

wulkanicznej. Odwiedzimy jedno z 
podziemnych miast drążonych przez ty-
siąclecia w tufie wulkanicznym. Składa 
się ono z wielu tuneli i pomieszczeń, w 
których miejscowa ludność chroniła się 
w czasie wojen, często na długie mie-
siące. W programie również Göreme 
– słynna dolina w Kapadocji, w której 
znajduje się Park Narodowy z około 350 
kościołami wykutymi w skale, z których 
najwspanialsze to Kościół Św. Barbary, 
Kościół Jabłka, Ciemny Kościół. Zwie-
dzanie doliny Zelve i słynącego z garn-
carstwa miasteczka Avanos. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. Dla chętnych, 
fakultatywnie, możliwość uczestnictwa 
w „Wieczorze Tureckim”. 

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Konyi, miasta 
słynącego z zakonu wirujących derwiszy. 
Krótki postój w zabytkowym karawanse-
raju. Kontynuacja przejazdu do Pamuk-
kale. Przyjazd do hotelu, zakwaterowa-
nie, kolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu spacer po śnieżnobia-
łych tarasach Pamukkale utworzonych 
przez spływającą od tysiącleci silnie 
zwapnioną wodę i zwiedzanie ruin 
antycznego miasta Hierapolis. Na-
stępnie przejazd do Efezu i zwiedzanie 
największego i najlepiej zachowanego 
starożytnego miasta w regionie śród-
ziemnomorskim i najważniejszego 
zabytku archeologicznego Turcji: słyn-
na Droga Arkadyjska, amfiteatr, odre-
staurowana fasada Biblioteki Celsusa. 
Przejazd do Meryemany - miejsca, 
w którym ostatnie lata swego życia 
spędziła Matka Boska – zwiedzanie 
sanktuarium. Przyjazd do hotelu w 
okolicach Didim/ Kusadasi, zakwatero-
wanie, kolacja i nocleg.

8 dzień
Śniadanie, kolacja i nocleg w hotelu. 
Pobyt wypoczynkowy nad Morzem Egej-
skim. Dla chętnych, fakultatywnie, wy-
jazd do łaźni tureckiej.

9 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Cieśni-
ny Dardanele. Po drodze krótki postój 
w Pergamonie – starożytnym centrum 
medycyny i zwiedzanie dolnego miasta 
zwanego Asklepiejonem: Święta Droga, 
świątynia Asklepiosa i Telesfora. Prze-
jazd do Troi – rozsławionej przez Homera 
dzięki Iliadzie. Zwiedzanie ruin antycznej 
Troi oraz repliki Konia Trojańskiego. Ko-
lacja i nocleg w hotelu.

10 dzień
Przejazd w kierunku granicy turecko-buł-
garskiej. Postój w Edirne. Podziwianie 
słynnego Selimiye Camii i czas na zakupy 
na kameralnym bazarze przy meczecie. 
Dalszy przejazd w kierunku kraju przez 
Bułgarię, Węgry.

11 dzień
Przejazd przez Słowację do Polski. Powrót 
do kraju w godzinach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 8 noclegów w hote-
lach o standardzie***: 2 w Istambule (w 
centrum), 2 w Kapadocji, 1 w Pamukka-
le, 2 na Riwierze Egejskiej (max 500 m od 
morza), 1 w Gelibolu. Pokoje 2, 3 osobo-
we z łazienkami.
Wyżywienie: 8 śniadań w formie bufetu, 
8 obiadokolacji.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przekroczenie granic na pod-
stawie ważnego dowodu osobistego lub 
paszportu  ważnego co najmniej 180 dni 
od daty  wjazdu do Turcji.  
Przejazd na trasie: Katowice - Belgrad 
(ok. 850 km) - ok. 14 godz. Belgrad
- Edirne (ok. 700 km - ok. 12 godz). 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 6700 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: przewodnicy lokalni, opłaty 
rezerwacyjne do zwiedzanych obiektów, 
opłaty lokalne, wjazdy do miast, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, dat-
ki na świątynie, przejazdy komunikacją 
miejską, zwyczajowe napiwki, systemu 
Tour Guide. Koszt - ok. 180 EUR. 
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie 
na terenie Serbii - ok. 35 EUR,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem po Bosforze – ok. 25 EUR,
- Wieczór Turecki w Kapadocji – ok. 45 
EUR,
- lot balonem w Kapadocji – ok. 300 EUR,
- łaźnia turecka ok. 25 EUR.

Turcja 

Bajkowa Kapadocja 

Istambuł 
Edirne

Troja

Pamukkale

Ankara

Didim
Konya

Bułgaria 

Irak
Syria

Cypr

GruzjaMorze Czarne

Morze Śródziemne

Turcja
Kapadocja

é  Edirne i  Sel imiye Camii é  Zabytki Istambułu é Ankara é  Kapadocja é Pamukkale é Efez é Meryemana 
- „Dom Mari i  Matki” é Didim/Kusadasi - wypoczynek w kurorcie é Gelibolu i  Cieśnina Dardanele é

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KTTK
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 27.04-07.05.2023 5.499 zł 3.299 zł
02 21.09-01.10.2023 5.499 zł 3.299 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 950 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Katowice

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  3299 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

11 dni



66 KRAJE BAłKAŃSKIE
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. 
Po drodze krótkie postoje. Zakwate-
rowanie w hotelu w okolicach Belgra-
du, nocleg tranzytowy*.

2 dzień
Po śniadaniu dalszy przejazd do Turcji 
przez Serbię i Bułgarię. Przekroczenie gra-
nicy tureckiej w Edirne, dawnym Adriano-
polu, mieście, które w czasach rzymskich 
było przystankiem w drodze do Stambułu 
(wówczas Bizancjum). Potem zostało dru-
gą stolicą imperium osmańskiego i punk-
tem wypadowym wypraw wojennych do 
Europy. Kolacja w tradycyjnej lokancie 
tureckiej, vis a vis pięknego meczetu Se-
limiye Camil. Przejazd do Istambułu, za-
kwaterowanie w hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Stambułu: Ha-
gia Sofia - meczet, a dawniej kościół i mu-
zeum, Błękitny Meczet, Pałac Sułtański 
Topkapi, Hipodrom z Obeliskami Teodo-
zjusza i Konstantyna, Wężową Kolumną i 
fontanną Wilhelma II, cysterna bazyliko-
wa Yerebatan Saray - dodatkowo płatne, 
ok. 10 EUR. Dla chętnych, fakultatywnie, 
rejs statkiem po Bosforze z panoramą na 
zabytki azjatyckiej i europejskiej części 
miasta. Następnie wizyta na Wielkim Ba-
zarze – jednym z największych historycz-
nych centrów handlowych Europy. Czas 
wolny na zwiedzanie i zakupy. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Pamukka-
le – Bawełnianego Zamku. Po drodze postój 
w Kutahyi, miejscowości znanej z pięknych 
wyrobów z porcelany i fajansu, możliwość 
zakupów. Przyjazd do Pamukkale, zakwate-
rowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu spacer po śnieżnobiałych 
tarasach Pamukkale, utworzonych przez 
spływającą od tysiącleci silnie zwapnio-
ną wodę. Zwiedzanie ruin antycznego 
miasta Hierapolis, założonego w II w 

p.n.e. przez króla Pergamonu Eumenesa. 
Odwiedzimy też Laodyceę - stanowisko 
archeologiczne, dawniej zamożne mia-
sto słynące z produkcji czarnej wełny i 
osiągnięć medycznych. Czas wolny na 
wypoczynek i kąpiele w basenach z wodą 
termalną. Kolacja i nocleg w hotelu w 
Pamukkale. Dla chętnych, fakultatywnie, 
pokaz orientalnego tańca brzucha.

6 dzień
Dla chętnych, fakultatywnie lot balonem 
o wschodzie słońca nad Pamukkale. Po 
śniadaniu przejazd do Efezu. W Efezie, 
najlepiej zachowanym starożytnym 
mieście w regionie śródziemnomorskim 
i jednocześnie najważniejszym zabyt-
ku archeologicznym Turcji przejdziemy 
słynną Drogą Arkadyjską, zobaczymy 
amfiteatr i odrestaurowaną fasadę 
Biblioteki Celsusa. W pobliskiej Mery-
emanie - miejscu, w którym ostatnie 
lata swego życia spędziła Matka Boża – 
zwiedzimy sanktuarium. Następnie wy-
jedziemy do Didim. Przyjazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

7-8 lub 7-11 dzień/ zależnie od wy-
branego terminu

Śniadania i kolacje w hotelu. Pobyt wy-
poczynkowy w Didim – kurorcie poło-
żonym nad Morzem Egejskim. Dla chęt-
nych możliwość skorzystania z programu 
fakultatywnego.

9 lub 12 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Cieśniny 
Dardanele. Po drodze postój w Pergamo-
nie – starożytnym centrum medycyny i 
zwiedzanie dolnego miasta: Święta Droga 
i świątynia Asklepiosa i Telesfora. Przejazd 
do Troi – mitycznego Ilionu rozsławionego 
przez Homera w Iliadzie - zwiedzanie ruin 
antycznej Troi i repliki Konia Trojańskiego. 
Kolacja i nocleg w okolicach Gelibolu.

10 lub 13 dzień
Po śniadaniu przeprawa promowa przez 
Cieśninę Dardanele, która stanowi natu-
ralną granicę pomiędzy Półwyspem Bał-
kańskim i Azją Mniejszą. Przejazd w kie-
runku granicy turecko-bułgarskiej. Krótki 

postój w Edirne – urokliwym miasteczku 
granicznymi i podziwianie słynnego Seli-
miye Camii. Dalszy przejazd w kierunku 
kraju przez Bułgarię i Węgry.

11 lub 14 dzień
Przejazd przez Słowację. Powrót do kra-
ju w godzinach popołudniowych (11dni) 
lub przedpołudniowych (14 dni).

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 lub 11 noclegów (za-
leżnie od wybranego terminu) w hote-
lach o standardzie***:  2 w Istambule (w 
centrum miasta), 2 w Pamukkale, 3 lub 6 
w Didim, 1 w okolicach Cieśniny Dardane-
le. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, TV. 
W Didim, podczas wypoczynku, zakwa-
terowanie w kameralnym hotelu z base-
nem, położonym w centrum turystycz-
nym Didim/ Altinkum, w odległości ok. 
100-400 m od plaży. Klimatyzacja płatna 
fakultatywnie (ok. 4 EUR/pokój/dzień). 
Wyżywienie: 8 lub 11 śniadań w formie 
bufetu, 8 lub 11 obiadokolacji (zależnie 
od wybranego terminu).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przekroczenie granic na pod-
stawie ważnego dowodu osobistego lub 
paszportu  ważnego co najmniej 180 dni 
od daty  wjazdu do Turcji. 
Przejazd na trasie: Katowice - Belgrad 
(ok. 850 km) - ok. 14 godz. Trasa wyciecz-
ki liczona od granic Polski - ok. 5700 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszonych 
przez uczestnika podczas trwania imprezy: 

przewodnicy lokalni, opłaty rezerwacyjne 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, 
wjazdy do miast, bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów, datki na świątynie, prze-
jazdy komunikacją miejską, zwyczajowe 
napiwki, systemu Tour Gide. Koszt – ok. 
175 EUR. 
- opłaty za nocleg tranzytowy i śnia-
danie na terenie Serbii – ok. 35 EUR,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs statkiem po Bosforze – ok. 25 EUR,
- lot balonem w Pamukkale – ok. 200 
EUR,
- pokaz tańca brzucha w Pamukkale – ok. 
15 EUR,
- łaźnia turecka w Didim - ok. 25 EUR
- rejs statkiem (i lunch na statku) po Mo-
rzu Egejskim - ok. 20 EUR,
- Dalyan - kąpiele błotne i siarczanowe, 
wspaniałe krajobrazy z licyjskimi gro-
bowcami wykutymi w skałach w tle, nie-
zwykła Żółwia Plaża – ok. 60 EUR.

Istambuł 

Troja

Pamukkale
Didim

Bułgaria 

Irak
Syria

Cypr

GruzjaMorze Czarne

Morze Śródziemne

Turcja

Edirne

é  Edirne é Istambuł é Kutahya é Pamukkale é Efez é Didim é  
Pergamon é Troja é Cieśnina Dardanele é

Turcja

Odkrywamy Turcję

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KTTI
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 08.06-18.06.2023 4.799 zł 2.879 zł
02* 08.07-21.07.2023 5.499 zł 3.299 zł
03* 05.08-18.08.2023 5.499 zł 3.299 zł
04 31.08-10.09.2023 4.799 zł 2.879 zł
05 14.09-24.09.2023 4.799 zł 2.879 zł

Dopłata do pokoju 1 os. 900 zł
Dopłata do pokoju 1 os. (02, 03) 1100 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2879 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

11 dni 14 dni
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Adriatyk

Adriatyk

Adriatyk
Włochy

Austria

ChorwacjaChorwacja

Bośnia 
i Hercegowina

Słowenia
Szwajcaria

Francja

Korsyka

Sardynia

Triest
Werona Wenecja

Padwa 

Monaco

é  Lido di Jesolo é Punta Sabioni é Werona é  Wenecja é Murano é  
é Burano é Padwa é Triest é

Włochy

Venezia Tour     

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym 
wieczorem przyjazd do hotelu w Lido di 
Jesolo. Zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Werony, miasta 
leżącego na zakolach rzeki Adygi u pod-
nóża wzgórz Świętego Piotra. Miasto 
zachwyca wszystkich ogromną ilością 
pięknych zabytków, pałaców, zamków, 
mostów i kościołów. Spacer jego ma-
lowniczymi i wąskimi uliczkami – które 
w większości wyłożone są marmurem 
– to idealne i wymarzone miejsce szcze-
gólnie dla zakochanych. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od słynnego rzymskiego 
amfiteatru z I wieku. Jest to trzeci naj-
większy amfiteatr, jaki zachował się we 
Włoszech (po rzymskim Colloseum i am-
fiteatrze w Kapui w Kampanii) i dawniej 
mógł pomieścić 30 000 osób. Dziś nadal 
wykorzystywany jest w celach kulturo-
wych – wystawiane są tu opery, musi-
cale i koncerty. Następnie przejdziemy 
do Piazza dei Signori, w pobliżu którego 
znajduje się najwyższa w Weronie wieża 
Torre dei Lamberti. Będziemy również 
podziwiać średniowieczne Palazzi Scali-
geri i Arche Scaligere oraz odwiedzimy 
dziedziniec domu Julii, aby zobaczyć 
najsłynniejszy balkon świata. Na koniec 
naszego spaceru zobaczymy XIV wieczny 
Castelvechio. Czas wolny. Powrót do ho-
telu. Kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Półwysep Punta 
Sabioni i rejs po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie serca laguny 
czyli miasta Wenecja. Spacer rozpoczy-
namy od Placu św. Marka – zdaniem 
Napoleona Bonaparte „najpiękniejszego 
salonu świata”. Następnie zobaczymy 
Bazylikę św. Marka - sanktuarium skry-
wające jego relikwie i najcenniejsze dzie-
ło jubilerskie zwane Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, sprowadzone z podbitego w 
1204 roku Konstantynopola. Będziemy 
również podziwiać z zewnątrz Pałac Do-
żów oraz Most Westchnień. Wjazd windą 
na Campanillę (dzwonnicę św. Marka), z 
której rozpościera się widok na Lagunę 
Wenecką. Zwiedzanie Wenecji zakończy-
my spacerem malowniczymi uliczkami 
do Mostu Rialto. Czas wolny i następnie 
rejs na największą wyspę Laguny Wenec-
kiej – Murano, słynącej z artystycznego 
dmuchania szkła. Następną wyspą lagu-
ny Weneckiej jaką odwiedzimy będzie 
Wyspa Burano, której kolorowe domy i 
słynne koronki znane są na cały świat. 
Ostatni rejs tego dnia w drogę powrotną 
na Punta Sabioni i powrót autokarem do 
hotelu. Kolacja*, nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Całodniowy odpoczynek 
nad Morzem Adriatyckim. Dla chętnych 
możliwość udziału w wycieczce fakulta-
tywnej do Padwy. Przejazd do Padwy. 
Zwiedzanie: Bazylika św. Antoniego 

– nawiedzenie grobu świętego oraz ka-
plicy relikwii, w której przechowywane 
są m.in. język, podbródek oraz struny 
głosowe św. Antoniego. Zobaczymy rów-
nież Palazzo del Bo - historyczna siedziba 
Uniwersytetu Padewskiego założonego 
w 1222 r., Prato della Vale, Palazzo della 
Ragione oraz Bazylikę św. Justyny. Po-
wrót do hotelu. Kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i 
przejazd do Triestu, włoskiego miasta po-
łożonego tuż przy granicy ze Słowenią, po 
przeciwległej do Wenecji stronie Morza 
Adriatyckiego. W czasie pobytu w Trieście 
będziemy podziwiać m.in. Plac Zjednocze-
nia Italii i znajdujące się w mieście pałace, 
z Palazzo del Comune na czele. Dotrzemy 
również na wzgórze z twierdzą San Giu-
sto, z której rozpościera się wspaniała 
panorama na miasto. Na koniec naszego 
pobytu w Trieście udamy się do Castello 
Miramare, przepięknej budowli wzniesio-
nej w połowie XIX w na cyplu skalistego 
przylądka nad samym brzegiem morza. 
Wyjazd do Polski przez Austrię i Czechy z 
krótkimi postojami po drodze.

6 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu w 
okolicach Lido di Jesolo o standardzie 
***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 
2, 3 os. z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne, 
(*możliwość wykupienia pakietu 3 kolacji 
składających się z 2 dań na ciepło, deseru 
i wody w cenie 40 EUR za osobę).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 

Przejazd: Cieszyn – Lido di Jesolo (ok. 
950 km) - ok 12 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski - ok. 2200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską, 
rejs wynajętą łodzią po Lagunie Wenec-
kiej. Koszt - ok. 95 EUR/os. Podana kwo-
ta może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wycieczka do Padwy - 30 EUR/os.
- rejs gondolą po kanałach weneckich – 
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITW
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 02.05 – 07.05 2415 zł 1449 zł
02 06.06 – 11.06 2415 zł 1449 zł
03 19.09 –  24.09 2415 zł 1449 zł
04 26.09 – 01.10 2415 zł 1449 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 400 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 40 EUR

Organizator: Almatur - Częstochowa

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1449 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

6 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Przejazd do hotelu w okolicy Rimini, 
kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do San Marino - 
zwiedzanie najstarszej republiki świa-
ta znajdującej się w obrębie państwa 
włoskiego: Brama św. Franciszka, Grota 
Kuszników, budynek parlamentu Repu-
bliki S. Marino (z zewnątrz),. Bazylika del 
Santo, w której przechowywane są reli-
kwie św. Marino, wieża Guida. Przejazd 
do Umbrii. Wizyta w Asyżu - mieście św. 
Franciszka. Przejazd do hotelu w okolicy 
Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja*, 
nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Przejazd 
metrem do najsłynniejszej fontanny 
świata – Fontanny Di Trevi i dalej na Plac 
i Schody Hiszpańskie. Po południu od-
wiedzimy Muzea Watykańskie ze słynną 
Kaplicą Sykstyńską oraz Bazylikę św. Pio-
tra. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Stolicy Apostol-
skiej na Audiencję Generalną. Zwie-
dzanie „Wiecznego Miasta”: Zamek św. 
Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czte-
rech Rzek” Berniniego, Panteon, Plac 
Wenecki. Z tarasu widokowego na Kapi-
tolu ujrzymy antyczne Forum Romanum 
a następnie słynną Via Fori Imperiali do-
trzemy do najsłynniejszego amfiteatru 
Świata – Koloseum. Powrót metrem do 
autokaru. Przejazd do lokalnej winnicy 
na degustację regionalnych produktów. 
Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano 
Terme, kolacja*, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – kolebki 
renesansu. Zwiedzanie centrum miasta 

-  gotycka katedra Santa Maria del Fiore 
ze słynną kopułą Brunelleschiego, Wieża 
Giotta i Baptysterium, Piazza della Signo-
ria ze słynnym Palazzo Vecchio, Kościół 
Santa Croce – Świętego Krzyża – miejsca 
pochówku Michała Anioła. Na zakoń-
czenie Ponte Vecchio zwanym Mostem 
Złotników. Po zakończeniu zwiedzania 
ok. 5 godz. czasu wolnego. Dla chętnych 
możliwość fakultatywnego przejazdu po-
ciągiem lokalnym do Pizy, gdzie zobaczy-
my z zewnątrz słynny Plac Cudów z naj-
bardziej znanym zabytkiem tego miasta 
– Krzywą Wieżą. Powrót pociągiem do 
Florencji i wyjazd w drogę powrotną.

7 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 
o standardzie ***. Funkcjonalnie wyposa-
żone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 1 nocleg 
tranzytowy w okolicy Treviso, 1 nocleg w 
okolicy Rimini, 2 noclegi w okolicy Fiuggi, 
1 nocleg w okolicy Chianciano Terme.
Wyżywienie: 5 śniadań kontynentalnych, 
(*możliwość wykupienia 4 kolacji skła-
dających się z 2 dań na ciepło, deseru i 
wody w cenie 50 EUR/os.)
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Cieszyn – Treviso (ok. 
900 km - ok. 12 godz.). 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3350 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-

dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską, 
degustacja lokalnych produktów, rejs 
wynajętą łodzią po Lagunie Weneckiej. 
Koszt - ok. 160 EUR/os. Podana kwota 
może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wycieczka do Pizy ok. 25 EUR/os.
- rejs gondolą po kanałach weneckich –
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

Adriatyk

Adriatyk

Adriatyk

Włochy

Austria

ChorwacjaChorwacja

Bośnia 
i Hercegowina

Słowenia

Szwajcaria

Francja

Korsyka

Sardynia

Wenecja

San Marino

Asyż
Florencja

Rzym

Monaco

é Wenecja é San Marino é Asyż é Rzym i Watykan é Florencja é Piza é

Włochy 

Viva Italia

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITV
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 05.05 2831 zł 1699 zł
02 27.05 – 02.06 2748 zł 1649 zł
03 03.06 – 09.06 2831 zł 1699 zł
04 24.06 – 30.06 2831 zł 1699 zł
05 08.07 – 14.07 2831 zł 1699 zł
06 29.07 – 04.08 2831 zł 1699 zł
07 26.08 – 01.09 2831 zł 1699 zł
08 09.09 – 15.09 2831 zł 1699 zł
09 16.09 – 22.09 2831 zł 1699 zł
10 23.09 – 29.09 2748 zł 1649 zł
11 07.10 – 13.10 2748 zł 1649 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 4 obiadokolacji: 50 EUR zł

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1649 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni

Organizator: Almatur - Częstochowa
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Organizator: Almatur - Częstochowa

Adriatyk

Adriatyk

Adriaty

Włochy

Austria

ChorwacjaChorwacja

Bośnia 
i Hercegowina

Słowenia
Szwajcaria

Francja

Korsyka

Sardynia

Wenecja

San Marino

Asyż

Florencja
Orvieto

Rzym

Hungary

Monaco

Neapol
Capri

Monte Casino

é Wenecja é San Marino é Asyż é Rzym i Watykan é Monte Cassino é Sorrento é  
é Capri é Neapol é Pompeje é Orvieto é Florencja é

Włochy

Capri Tour 

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Przejazd do hotelu w okolicy Rimini, 
kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do San Marino - 
zwiedzanie najstarszej republiki świa-
ta znajdującej się w obrębie państwa 
włoskiego: Brama św. Franciszka, Grota 
Kuszników, budynek parlamentu Repu-
bliki S. Marino (z zewnątrz),. Bazylika del 
Santo, w której przechowywane są reli-
kwie św. Marino, wieża Guida. Przejazd 
do Umbrii. Wizyta w Asyżu - mieście św. 
Franciszka. Przejazd do hotelu w okolicy 
Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja*, 
nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Przejazd 
metrem do Watykanu. Zwiedzanie Bazy-
liki św. Piotra. Po zakończeniu pobytu na 
Watykanie zwiedzanie „Wiecznego Mia-

sta”: Zamek św. Anioła, Piazza Navona 
z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, 
Panteon. Następnie spacer na Campo 
dei Fiori i przejście przez dzielnicę ży-
dowską do Teatru Marcellusa, Plac We-
necki, spacer słynną Via Fori Imperiali na 
Kapitol. Z tarasu widokowego na Kapito-
lu ujrzymy antyczne Forum Romanum. 
Na koniec naszego spaceru po Rzymie 
Koloseum (z zewnątrz). Powrót do hote-
lu, kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Ponowny przejazd do Stolicy 
Apostolskiej na Audiencję Generalną,. 
Audiencja Generalna odbywa się tylko w 
czasie obecności Papieża w Watykanie. 
Dalsze zwiedzanie „Wiecznego Miasta”: 
Plac i Schody Hiszpańskie, Fontanna di 
Trevi. Przejazd na Monte Cassino - zwie-
dzanie. Przejazd do hotelu w okolicy Ne-
apolu, kolacja*, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sorrento - rejs 
statkiem na wyspę Capri, zwiedzanie 
morskich grot. Rejs do Neapolu – spacer: 
Piazza del Plebiscito, Pałac Królewski, 
Castel Nuovo, Galeria Umberto I. Powrót 
do hotelu, kolacja*, nocleg.

7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Pompei – miasta 
rzymskiego, które 24 sierpnia 79 roku 

n.e. zniszczył wybuch wulkanu Wezu-
wiusz. Przejazd do Orvieto - zwiedzanie 
gotyckiej Katedry. Przejazd do hotelu 
w okolicy Chianciano Terme, kolacja*, 
nocleg.

8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – koleb-
ki renesansu. Zwiedzanie centrum mia-
sta -  gotycka katedra Santa Maria del 
Fiore ze słynną kopułą Brunelleschiego, 
Wieża Giotta i Baptysterium, Piazza del-
la Signoria ze słynnym Palazzo Vecchio, 
Kościół Santa Croce – Świętego Krzyża 
– miejsca pochówku Michała Anioła. Na 
zakończenie Ponte Vecchio zwany Mo-
stem Złotników. Wyjazd do Polski, prze-
jazd przez Austrię i Czechy.

9 dzień
Powrót do kraju w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach o standardzie***. Funkcjonalnie 
wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 
1 nocleg tranzytowy w okolicy Treviso, 1 
nocleg w okolicy Rimini, 2 noclegi w oko-
licy Rymu (Fiuggi), 2 noclegi w okolicy 
Neapolu, 1 nocleg w okolicy Chianciano 
Terme.
Wyżywienie: 7  śniadań kontynental-
nych, (*możliwość wykupienia 6 kolacji 
składających się z 2 dań na ciepło, dese-
ru i wody w cenie 70 EUR/os.)
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
 Przejazd: Cieszyn - Treviso (ok. 900 km) 
- ok. 12 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3950 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską, 
rejs wynajętą łodzią po Lagunie Wenec-
kiej, wycieczka na Capri. Koszt - ok. 225 
EUR/os. Podana kwota może ulec zmia-
nie. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs gondolą po kanałach weneckich – 
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITC
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promo-
cji już od:

01 29.04 – 07.05 3831 zł 2299 zł
02 20.05 – 28.05 3499 zł 2099 zł
03 03.06 – 11.06 3831 zł 2299 zł
04 01.07 – 09.07 3831 zł 2299 zł
05 15.07 – 23.07 3831 zł 2299 zł
06 22.07 – 30.07 3831 zł 2299 zł
07 19.08 – 27.08 3831 zł 2299 zł
08 02.09 – 10.09 3831 zł 2299 zł
09 16.09 – 24.09 3831 zł 2299 zł
10 23.09 – 01.1 0 3831 zł 2299 zł
11 07.10 – 15.10 3499 zł 2099 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 6 obiadokolacji: 70 EUR

9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2099 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Montalcino - mia-
steczko słynące z renomowanego wina 
Brunello di Montalcino. Przejedziemy 
przez zachwycającą widokami Dolinę Val 
d’Orcia. Zatrzymamy się w Pienzy – to 
jedno z najchętniej odwiedzanych ma-
łych miasteczek Toskanii i główny punkt 
każdej wycieczki do doliny Val d’Orcia, 
wpisane na listę UNESCO w 1996 roku,   
Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano 
Terme. Kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Arezzo, gdzie 
Roberto Benigni nakręcił nagrodzony 
Oskarem film „Życie jest piękne”. W 
Arezzo zobaczymy: Piazza Grande, Ka-
tedrę, której budowę rozpoczęto jeszcze 
w gotyku, a ukończono dopiero w XX w., 
kościół Santa Maria del Pieve – jeden z 
najpiękniejszych kościołów Toskanii i Pa-
lazzo Pretorio ozdobiony herbami wój-
tów miejskich z okresu od XV do XVII w. 
Następnie przejazd do Cortony, w której 
podziwiać będziemy m.in. ratusz miej-
ski z XIII w., Katedrę i Palazzo Casali. Dla 
chętnych przejazd na kolację* połączoną

z degustacją lokalnego wina. Powrót do
hotelu, nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Zwiedza-
nie: Sanktuarium św. Katarzyny Sie-
neńskiej - jednej z głównych patronek 
Włoch, kościół Dominikanów, katedra, 
baptysterium, Piazza del Campo, na 
którym odbywają się wyścigi konne. 
Przejazd do San Gimignano – miasta sły-
nącego ze średniowiecznych wież, któ-
re do dziś niemal nie zmieniły swojego 
wyglądu. Zobaczymy również tamtejszą 
Kolegiatę, której prawie każdy centy-
metr ścian pokrywają piękne malowidła. 
Przejazd do hotelu w okolicy Montecati-
ni Terme. Kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Lukki – zwiedza-
nie starówki, wizyta w kościele San Mi-
chele in Foro oraz zabytkowej katedrze, 
w której kryje się Volto Santo – „Święte 
Oblicze”. Przejazd do Pizy - podziwianie 
z zewnątrz historycznego centrum z ze-
społem katedralnym wraz ze słynną Tor-
re Pendente, czyli „Krzywą Wieżą”. Dla 
chętnych przejazd na kolację* połączoną  
z degustacją lokalnego wina. Powrót do 
hotelu, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – ko-

lebki renesansu. Zwiedzanie centrum 
rozpoczniemy od kościoła Santa Croce 
– Świętego Krzyża – miejsca pochówku 
najznamienitszych Włochów z Micha-
łem Aniołem na czele. Następnie Piazza 
Signoria, przy którym stoją Galeria Uf-
fizi oraz słynny Palazzo Vecchio będący 
przez wiele lat siedzibą rodu Medyce-
uszy. Dalej najbardziej znany kościół 
Florencji – gotycka Katedra Santa Maria 
del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła 
Brunelleschiego. Będziemy również po-
dziwiać stojące tuż przy katedrze Wieżę 
Giotta i Baptysterium. Nasz spacer po 
Florencji zakończymy na „kipiącym zło-
tem” Ponte Vecchio zwanym Mostem 
Złotników. Wyjazd w drogę powrotną do 
Polski.

7 dzień
Powrót do kraju w godzinach popołu-
dniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hote-
lach o standardzie ***. Funkcjonalnie 
wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 
1 nocleg tranzytowy w okolicy Treviso, 2 
noclegi w okolicy Chianciano Terme, 2 
noclegi w okolicy Montecatini Terme.
Wyżywienie: 5 śniadań kontynental-
nych, (*możliwość wykupienia pakietu 2 
kolacji składających się z 2 dań na ciepło, 
deseru i wody w cenie 30 EUR/os. i 2 ko-
lacji połączonych z degustacją lokalnych 
win w cenie 70 EUR/os.).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Cieszyn – Treviso (ok. 900 km) 
- ok.12 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3900 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską. 
Koszt - ok. 120 EUR/os. Podana kwota 
może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- 2 kolacje połączone z degustacją lokal-
nych win – cena  70 EUR/os.

Sardinia

Adriatyk

Hungary

Corsica

Croatia

Rzym

Słowenia

Austria

SardiniaSS

Adriatyk

Adriatyk

Hungary

Corsica

CroatiaC

RzyRzyRRRRRRR mRzRRRRRR y

Słowenia

Austria

WłochyFrancja

Szwajcaria

Piza
Lukka Florencja

San Gimignano
Siena

Montecatini Terme

é Montalcino é  Pienza é Chianciano Terme é Arezzo é Cortona é Siena é  
San Gimignano é Montecatini Terme é Lukka é Piza é Florencja é

Włochy

Toscana Tour              

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITB
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 05.05  2915 zł 1749 zł
02 27.05 – 02.06 2831 zł 1699 zł
03 03.06 – 09.06 2915 zł 1749 zł
04 24.06 – 30.06 2831 zł 1699 zł
05 08.07 – 14.07 2915 zł 1749 zł
06 29.07 – 04.08 2915 zł 1749 zł
07 26.08 – 01.09 2915 zł 1749 zł
08 09.09 – 15.09 2915 zł 1749 zł
09 16.09 – 22.09 2831 zł 1699 zł
10  23.09 – 29.09 2831 zł 1699 zł
11  07.10 – 13.10 2831 zł 1699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 2 obiadokolacji: 30 EUR

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1699 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni

Organizator: Almatur - Częstochowa
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Sardinia

Adriatyk

Hungary

Corsica

Croatia

Rzym

Słowenia

Austria

SardiniaSS

Adriatyk

Adriatyk

Hungary

Corsica

CroatiaC
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Słowenia

Austria

WłochyFrancja

Szwajcaria

Cinque Terre

Werona Wenecja

La Spezia
Piza

Lukka Florencja
San Gimignano Siena Cortona

Chianciano Terme

Arezzo

Montecatini Terme

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Werony. Zwiedza-
nie: rzymski amfiteatr z I w., Piazza dei 
Signori, wieża Torre dei Lamberti, Palazzi 
Scaligeri i Arche Scaligere, dziedziniec 
Domu Julii. Przejazd do hotelu w okolicy 
Montecatini Terme, kolacja*, nocleg. 

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do La Spezia. Rejs 
statkiem wzdłuż Cinque Terre – czy-
li „Pięciu Ziem”: Monterosso al Mare, 
Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomag-
giore. W trakcie rejsu krótkie przystanki 
w wybranych miejscowościach. W przy-
padku niesprzyjającej pogody dojazd do 
miasteczek pociągiem. Powrót do hote-
lu, kolacja*, nocleg. 

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Lukki – zwiedzanie 
starówki, kościoła San Michele in Foro i 
Katedry. Przejazd do Pizy – podziwianie z 
zewnątrz historycznego centrum z zespo-
łem katedralnym i „Krzywą Wieżą”. Dla 

chętnych przejazd na regionalną kolację* 
połączoną z degustacją lokalnego wina. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Zwiedza-
nie: Sanktuarium św. Katarzyny Sieneń-
skiej, kościół Dominikanów, katedra, 
baptysterium, Piazza del Campo, na 
którym odbywają się wyścigi konne. 
Przejazd do San Gimignano ze średnio-
wiecznymi wieżami. Przejazd do hotelu 
w okolicy Chianciano Terme, kolacja*, 
nocleg. 

6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Arezzo, gdzie R. 
Benigni nakręcił nagrodzony Oskarem 
film „Życie jest piękne”. Zobaczymy tam: 
Piazza Grande, Katedrę, kościół Santa 
Maria del Pieve, Palazzo Pretorio. Prze-
jazd do Cortony, z ratuszem miejskim z 
XIII w., Katedrą i Palazzo Casali. Powrót 
do hotelu, kolacja*, nocleg. 

7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – koleb-
ki renesansu. Zwiedzanie: kościół Santa 
Croce, Piazza Signoria, przy którym stoją 
Galeria Uffizi i Palazzo Vecchio, Katedra 

Santa Maria del Fiore z kopułą Brunel-
leschiego, Wieża Giotta i Baptysterium, 
Ponte Vecchio - Most Złotników. Przejazd 
do hotelu w okolicy Padwy/Wenecji, ko-
lacja*, nocleg. 

8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Wyjazd do kraju. Przejazd przez Au-
strię i Czechy.

9 dzień
Powrót do kraju w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach o standardzie ***. Funkcjonalnie 
wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 
1 nocleg tranzytowy w okolicy Treviso, 3 
noclegi w okolicy Montecatini Terme, 2 
noclegi w okolicy Chianciano Terme, 1 w 
okolicy Padwy/Wenecji.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynental-
nych, (*możliwość wykupienia 5 kolacji 
składających się z 2 dań na ciepło, dese-
ru i wody w cenie 60 EUR/os.), 1 kolacji 
połączonej z degustacją lokalnych win w 
cenie 35 EUR/os.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Cieszyn - Treviso (ok. 900 km) 
- ok.12 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 4200 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-

dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską, 
rejs wynajętą łodzią po Lagunie Wenec-
kiej. Koszt - ok. 200 EUR/os. Podana kwo-
ta może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolacja w restauracji połączona z degu-
stacją toskańskich win, 35 EUR/os.,
- rejs gondolą po kanałach weneckich – 
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

é Werona é Montecatini Terme é La Spezia é Cinque Terre é Lukka é Piza é Siena é San 
Gimignano é Chianciano Terme é Arezzo é Cortona é Florencja é Wenecja é

Włochy

Toskania i Cinque Terre   

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITE
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 07.05 3831 zł 2299 zł
02 20.05 – 28.05 3499 zł 2099 zł
03 03.06 – 11.06 3831 zł 2299 zł
04 01.07 – 09.07 3831 zł 2299 zł
05 15.07 – 23.07 3831 zł 2299 zł
06 22.07 – 30.07 3831 zł 2299 zł
07 19.08 – 27.08 3831 zł 2299 zł
08 02.09 – 10.09 3831 zł 2299 zł
09 16.09 – 24.09 3831 zł 2299 zł
10  23.09 – 01.10 3499 zł 2099 zł
11  07.10 – 15.10 3499 zł 2099 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 5 obiadokolacji: 60 EUR

9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2099 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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Włochy

Alpejskie jeziora 

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Werony, gdzie 
będziemy podziwiać XIV wieczny zamek 
Castelvecchio, Arco dei Gavi – rzymski 
łuk triumfalny z I w. n.e. i Bramę Borsa-
rich. Następnie przejdziemy na główny 
plac miasta Piazza Bra, gdzie odwiedzimy 
słynny rzymski amfiteatr z I wieku. Na-
stępnie przejdziemy do Piazza dei Signori, 
w pobliżu, którego znajduje się najwyższa 
w Weronie wieża Torre dei Lamberti. Do-
trzemy również na dziedziniec domu Julii. 
Przejazd komunikacją podmiejską do Sir-
mione – jednego z najciekawszych miejsc 
nad Jeziorem Garda leżącego na półwy-
spie wcinającym się od południa w jezio-
ro, na którego końcu znajdują się słynne 
Grotte di Catullo - pozostałości rzymskich 
willi pochodzących z I w p.n.e. Rejs stat-
kiem po Jeziorze Garda. Przejazd do hote-
lu w okolicy Brescii, kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Iseo, po-
łożone w dolinie Val Camonica wyjątkowo 
malownicze, otoczone górami wznoszący-
mi się na wysokość ponad 1000 m n.p.m. 
Rejs na wyspę Monte Isola, największej w 
Europie zamieszkałej wyspie położonej na 
jeziorze. Przejazd do Mediolanu. Zwiedza-

nie rozpoczniemy od późnogotyckiej Kate-
dry Narodzin św. Marii ufundowanej przez 
ród Viscontich, pod którego władzą znaj-
dowało się miasto. Członkowie tej rodziny 
wznieśli także silnie ufortyfikowany Ca-
stello, który za panowania ich następców, 
Sforzów, został rozbudowany, stając się 
jednym z najbardziej luksusowych dworów 
renesansu. W trakcie pobytu w Mediolanie 
zobaczymy również Piazza della Scala z po-
mnikiem Leonarda da Vinci i stojący przy 
niej gmach najsłynniejszej sceny operowej 
- Teatro Alla Scala oraz elegancki pasaż 
handlowy zwany Galerią Wiktora Emanu-
ela II. Przejazd do hotelu, kolacja*, nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Lecco. 
Nasz pobyt nad jeziorem zaczniemy od 
wizyty w Lecco uhonorowanym tytułem 
Alpejskiego Miasta Roku 2013. Następnie 
dotrzemy do położonego na cyplu wysu-
niętym w głąb i nazywanego perłą Jezio-
ra Como miasteczka Bellagio. Po krótkim 
spacerze przeprawa promowa do Varen-
ny. Przejazd do hotelu, kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Malcesine. Naj-
większą atrakcją miasteczka jest Castello 
Scaligero z XIII w. Wjazd kolejką linową 
na Monte Baldo, górę, która posiada 
wiele wierzchołków, z których najwyższy 
– Valdritta wznosi się na 2.218 m n.p.m. 
Wycieczka statkiem po Jeziorze Garda z 

przystankiem w Limone sul Garda słynącej 
przed wieloma laty z uprawy cytryn i limo-
nek, a dziś z produkcji oliwy z miejscowych 
oliwek. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Przejazd  do Vicenzy - włoskiej 
perełki architektury późnego renesansu, 
zwanej „miastem Palladia”. Nie bez po-
wodu – ten XVI-wieczny architekt odci-
snął ogromne piętno na mieście swoimi 
projektami. Na tyle duże, że jego prace 
w mieście i okolicach zostały wpisane na 
listę UNESCO. Przejazd pociągiem do Pa-
dwy. Zwiedzanie: Bazylika św. Antoniego 
– nawiedzenie grobu świętego oraz ka-
plicy relikwii, w której przechowywane 
są m.in. język, podbródek oraz struny 
głosowe św. Antoniego. Zobaczymy rów-
nież Palazzo del Bo – historyczna siedzi-
ba Uniwersytetu Padewskiego założone-
go w 1222 oraz Prato della Vale, Palazzo 
della Ragione oraz Bazylikę św. Justyny. 
Wyjazd w drogę powrotna do kraju.

7 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu o 
standardzie ***. 1 nocleg tranzytowy w 
okolicy Treviso, 4 noclegi  w okolicy We-
rony/Mediolanu. Funkcjonalnie wyposa-
żone pokoje 2, 3 os. z łazienkami.
Wyżywienie: 5 śniadań kontynentalne, 
(*możliwość wykupienia 4 kolacji składa-
jących się z 2 dań na ciepło, deseru i wody 
w cenie 50 EUR za osobę).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Cieszyn - Treviso (ok. 
900 km) - ok.12 godz. Trasa wycieczki li-
czona od granic Polski - ok. 3100 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską 
i pociągiem regionalnym, rejs na wyspę 
Monte Isola, rejs po Jeziorze Garda, 
wjazd kolejką linową na Monte Baldo. 
Koszt - ok. 135 EUR/os. Podana kwota 
może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.

Adriatyk

Adriatyk

Adriatyk

Włochy

Austria

ChorwacjaChorwacja

Bośnia 
i Hercegowina

Słowenia
Szwajcaria

Francja

Korsyka

Sardynia

PadwaWeronaMediolan

Varenna Malcesine
Vicenza

Hungary

Monaco

Capri

é Werona é Jeziora Garda, Iseo, Como i Lecco é Sirmione é Malcesine é Limone sul Garda é 
é Monte Isola é Monte Baldo é Bel lagio é Varenna é Mediolan é Vicenza é Padwa é

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITI
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 05.05 3165 zł 1899 zł
02 27.05 – 02.06 2998 zł 1799 zł
03 03.06 – 09.06 3165 zł 1899 zł
04 24.06 – 30.06 2998 zł 1799 zł
05 08.07 – 14.07 3165 zł 1899 zł
06 29.07 – 04.08 3165 zł 1899 zł
07 26.08 – 01.09 3165 zł 1899 zł
08 09.09 – 15.09 3165 zł 1899 zł
09 16.09 – 22.09 2998 zł 1799 zł
10  23.09 – 29.09 2998 zł 1799 zł
11  07.10 – 13.10 2998 zł 1799 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 4 obiadokolacji: 50 EUR

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  1799 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni

Organizator: Almatur - Częstochowa
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Sardinia

Adriatyk

Hungary

Corsica

Croatia

Rzym

Słowenia

Austria

SardiniaSS

Adriatyk

Adriatyk

Hungary

Corsica

CroatiaC

RzyRzyRRRRRRR mRzRRRRRR y

Słowenia

Austria

Włochy

Francja

Szwajcaria

Mediolan

Genua

Saint-Tropez

Monaco
Eze

Cannes
Nicea

Wenecja

Rzym

Werona

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Werony, gdzie 
zwiedzimy: zamek Castelvecchio, Arco 
dei Gavi ,Bramę Borsarich, Piazza Bra z 
rzymskim amfiteatrem z I wieku, przej-
dziemy do Piazza dei Signori z wieżą 
Torre dei Lamberti i na dziedziniec domu 
Julii. Przejazd nad Jezioro Garda, spacer 
po Sirmione. Przejazd do hotelu w okoli-
cy Brescii, kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Wybrzeże Ligu-
ryjskie. Rejs statkiem do Portofino w 
Zatoce Golfo di Tigullio i krótka wizyta w 
kurorcie. Przejazd do Genui, gdzie zoba-
czymy: Porto Antico, katedrę San Loren-
zo, Palazzo Ducale, Piazza Ferrai, Porta 
Soprana oraz dom Krzysztofa Kolumba. 
Przejazd do hotelu na Riwierze Liguryj-
skiej, kolacja*, nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Port Grimaud, 
rejs po malowniczych wodnych uliczkach 
miasta nazywanego Wenecją Lazurowe-
go Wybrzeża. Przejazd do Saint Tropez, 

zwiedzanie Muzeum Żandarmerii i Kina. 
Spacer po malowniczych uliczkach sta-
rego miasta, przejście do Starego Portu, 
rejs statkiem wycieczkowym po Golfe du 
Saint Tropez. Czas wolny. Powrót do ho-
telu, kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Cannes. Spacer 
Aleją Gwiazd i Bulwarem La Croisette. 
Czas wolny .Przejazd do Nicei. Spacer na 
wzgórze Le Chateau , oraz przechadzka 
po Promenadzie Anglików. Powrót do 
hotelu, kolacja* nocleg. 

6 dzień
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Eze. 
Wizyta w fabryce perfum Fragonard, 
gdzie poznamy tajniki produkcji per-
fum i kosmetyków tej znanej firmy ( 
możliwość dokonania zakupów). Prze-
jazd do Księstwa Monaco. Zwiedzimy 
stolicę tego państwa - Monaco - Ville , 
zobaczymy z zewnątrz Pałac Książęcy 
oraz Katedrę, w której m.in. pochowa-
na została Księżna Grace. Odwiedzimy 
jedno z najsłynniejszych oceanariów na 
świecie oraz ekskluzywną część Monaco 
– Monte Carlo. Czas wolny na zabawę w 
miejscowym kasynie. Powrót do hotelu, 
kolacja*, nocleg. 

7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu. Zwie-
dzimy: Katedrę Narodzin św. Marii, zo-
baczymy Piazza della Scala z pomnikiem 
Leonarda da Vinci i stojący przy niej 
gmach Teatro Alla Scala oraz pasaż han-
dlowy zwany Galerią Wiktora Emanuela 
II. Przejazd do hotelu w okolicy Werony, 
kolacja*, nocleg. 

8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Wyjazd do kraju. Przejazd przez Au-
strię i Czechy. 

9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach ***. Funkcjonalnie wyposażone 
pokoje 2,3 os. z łazienkami. 1 nocleg 
tranzytowy w okolicy Treviso, 4 noclegi 
na Riwierze Liguryjskiej, 2 noclegi w oko-
licy Werony.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynental-
nych, (*możliwość wykupienia 6 kolacji 
składających się z 2 dań na ciepło, dese-
ru i wody w cenie 70 EUR/os.)
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Cieszyn - Treviso (ok. 900 km) 
- ok.12 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3800 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszonych 
przez uczestnika podczas trwania impre-
zy: bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, 
rezerwacje dla grup, Tour Guide, taksy 
klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, 
przejazdy komunikacją miejską, rejs do 
Portofino, rejs wynajętą łodzią po Lagunie 
Weneckiej. Koszt - ok. 235 EUR/os. Podana 
kwota może ulec zmianie. Pilot rozlicza się 
z uczestnikami z kosztów programowych.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs gondolą po kanałach weneckich – 
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

é Werona é Sirmione é Genua é Portof ino é Port Grimaud é Saint Tropez é Cannes 
é Nicea é Eze é Monaco Vil le i  Monte Carlo é Mediolan é Wenecja é

Włochy, Francja

Liguria i Lazurowe wybrzeże

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITX
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 07.05 4665 zł 2799 zł
02 20.05 – 28.05 4498 zł 2699 zł
03 03.06 – 11.06 4665 zł 2799 zł
04 01.07 – 09.07 4665 zł 2799 zł
05 15.07 – 23.07 4665 zł 2799 zł
06 22.07 – 30.07 4665 zł 2799 zł
07 19.08 – 27.08 4665 zł 2799 zł
08 02.09 – 10.09 4665 zł 2799 zł
09 16.09 – 24.09 4665 zł 2799 zł
10  23.09 – 01.10 4498 zł 2699 zł
11  07.10 – 15.10 4498 zł 2699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 6 obiadokolacji: 70 EUR

9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2699 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 



74 EurOPA ZAChODNIA

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Bolonii. Zwiedza-
nie centrum miasta oraz zabytków sku-
pionych wokół Piazza Maggiore i Piazza 
del Nettuno. Przejdziemy również pod 
Uniwersytet, którego początki sięgają XI 
w. oraz kościół św. Dominika, miejsca po-
chówku tego mistyka i założyciela zakonu. 
Przejazd do hotelu w okolicy Teramo nad 
Morzem Adriatyckim, kolacja* i nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Bari. Zwiedza-
nie Bazyliki Św. Mikołaja, w której po-
chowana została królowa Bona Sforza. 
Przejazd do Polignano a Mare w Apulii, 
którego niewątpliwym atutem jest jego 
malownicze położenie na stromym klifie 
pełnym urokliwych jaskiń. Skalista linia 
brzegowa to jednak nie jedyny mocny 
punkt tego miasta. Zachwyca ono tu-
rystów także przepiękną architekturą, 
wspaniałą, czystą wodą i niezwykle efek-
towną, kamienną plażą. Przejazd do ho-
telu w okolicy Brindisi, kolacja*, nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Ostuni - urokli-
wego miasteczka, które kojarzone jest ze 
słynnym greckim Santorini. Krótki spacer 
po zabytkowym centrum, którego ser-
cem jest Piazza della Liberta. Przejazd do 
Lecce, miasta, które ze względu na cenną 

zabudowę barokową nazywane jest „Flo-
rencją południa”. Przejazd do Otranto, 
miasteczka okupowanego w XV w. przez 
Turków. Zwiedzanie zabytkowego cen-
trum. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Matery, miasta, 
którego historyczna część zwana Sassi to 
unikatowe domy wykute w skale z muro-
wanymi fasadami. Przejazd do Alberobello, 
miejscowości słynącej z unikatowych form 
budownictwa - domów zwanych „trulli” - 
ule, zbudowanych z kamienia wapiennego 
bez zaprawy. Przejazd do hotelu w okolicy 
San Giovanni Rotondo, kolacja*, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Termoli. Rejs stat-
kiem na Wyspy Tremiti. Wycieczka statkiem 
wokół wyspy San Domino z przystankiem 
na krótkie zwiedzanie średniowiecznych 
zabudowań wysepki San Nicola. Czas wolny 
na plażowanie i kąpiel w kryształowo czy-
stym morzu. Przejazd do hotelu w okolicy 
Teramo, późna kolacja*. Nocleg.

7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Urbino - miasta, 
w którym urodził się najsłynniejszy ma-
larz epoki odrodzenia, Rafael Santi. Krót-
kie zwiedzanie zabytkowego centrum. 
Przejazd do San Marino - zwiedzanie 
najstarszej republiki świata znajdującej 
się w obrębie państwa włoskiego. Pieszy 
spacer wśród średniowiecznej architek-
tury rozpoczniemy od najstarszej bramy 
prowadzącej do stolicy republiki - Bramy 

św. Franciszka. Następnie przejdziemy 
do Groty Kuszników i przed budynek 
parlamentu Republiki S. Marino. Dalej 
nawiedzimy Bazylikę del Santo, w której 
przechowywane są relikwie św. Marino i 
przejdziemy do wieży Guida, najstarszej 
części fortyfikacji otaczającej średnio-
wieczną Republikę. Przejazd do hotelu w 
okolicy Wenecji/Padwy, kolacja*, nocleg.

8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Wyjazd do kraju. Przejazd przez Au-
strię i Czechy.

9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach 
***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 
2, 3 os. z łazienkami. 1 nocleg tranzyto-
wy w okolicy Treviso, 2 noclegi w okolicy 
Teramo, 2 noclegi w okolicy Brindisi, 1 
noclegi w okolicy San Giovanni Rotondo, 
1 nocleg w okolicy Padwy / Wenecji,
Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych, 
(*możliwość wykupienia 6 kolacji składa-
jących się z 2 dań na ciepło, deseru i wody 
w cenie 70 EUR za osobę)
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Cieszyn - Treviso (ok. 900 km) 
- ok.12 godz.  
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 4500 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszonych 
przez uczestnika podczas trwania imprezy: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, rezer-
wacje dla grup, Tour Guide, taksy klima-
tyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy 
komunikacją miejską, wycieczka na wyspy 
Tremiti, rejs wynajętą łodzią po Lagunie 
Weneckiej. Koszt - ok. 195 EUR/os. Podana 
kwota może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs gondolą po kanałach weneckich  
- cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób).

Sardinia

Adriatyk

Hungary

Rzym

SardiniaS

Adriatyk

Adriaty

Hungary

RzyRzymRRRzRRRzRRRzR y

Włochy

Francja

Szwajcaria

Rzym

San Marino

Urbino

Wenecja

Bolonia

Bari

Wyspy Tremiti

Lecce 
Alberobello

Otranto

Matera

Termoli 

é Bolonia é Bari é Pol ignano a Mare é Ostuni é Lecce é Otranto é Matera é  
é Alberobello é Wyspy Tremit i  é Urbino é San Marino é Wenecja é

Włochy

Na kraniec włoskiego obcasa   

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITa
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 - 07.05 4331 zł 2599 zł
02 20.05 – 28.05 4165 zł 2499 zł
03 03.06 – 11.06 4331 zł 2599 zł
04 01.07 – 09.07 4331 zł 2599 zł
05 15.07 – 23.07 4331 zł 2599 zł
06 22.07 – 30.07 4331 zł 2599 zł
07 19.08 – 27.08 4331 zł 2599 zł
08 02.09 – 10.09 4331 zł 2599 zł
09 16.09 -  24.09 4331 zł 2599 zł
10 23.09 – 01.10 4165 zł 2499 zł
11 07.10 – 15.10 4165 zł 2499 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 6 obiadokolacji: 70 EUR

9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2499 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Częstochowa



  EurOPA ZAChODNIA 75
Organizator: Almatur - Częstochowa

é  Tivol i  é Rzym i Watykan é Monte Cassino é Fiuggi é Castel Gandolfo é Wenecja  é

Włochy

Rzymskie Dolce Vita

1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd przez Czechy i Austrię. Przejazd do 
Włoch, nocleg w okolicy Treviso, nocleg.

2 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Tivoli z willą ce-
sarza Hadriana, wpisaną na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO – już od I 
w p.n.e. ulubione miejsce zamieszkania 
bogatych Rzymian. Przejazd do hotelu 
we Fiuggi. Zakwaterowanie, kolacja*, 
nocleg. 

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwie-
dzanie „Wiecznego Miasta”: Koloseum, 
Wzgórze Palatyńskie, Forum Romanum 
ze słynną Via Sacra – Świętą Drogą, Ka-
pitol, Plac Wenecki, Campo dei Fiori. Po 
przerwie na lunch i odpoczynku udamy 
się na dalsze zwiedzanie Rzymu. Na tra-
sie naszego spaceru: Piazza Navona z 
fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, 
Panteon, Fontanna di Trevi oraz Plac i 
Schody Hiszpańskie. Powrót do hotelu, 
kolacja*, nocleg. 

4 dzień 
Śniadanie. Ponowny przejazd do Rzymu 
i zwiedzanie Katakumb św. Kaliksta przy 

słynnej antycznej drodze Via Appia An-
tica,  kościółek Domine Quo Vadis. Po 
południu zwiedzanie Centro Storico di 
Fiuggi. Kolacja* w regionalnej restaura-
cji z degustacją lokalnego wina (35 EUR). 
Powrót do hotelu, nocleg. 

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Stolicy Apostol-
skiej na Audiencję Generalną (odbywa 
się tylko w czasie obecności Papieża w 
Watykanie ). Przejazd na Monte Cassino, 
zwiedzimy Cmentarz Żołnierzy Polskich i 
Opactwo Benedyktynów. Powrót do ho-
telu, kolacja* nocleg. 

6 dzień
Śniadanie. Przejazd na Watykan i zwie-
dzanie Bazyliki św. Piotra, Muzeów Wa-
tykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej. Popo-
łudniu przejazd metrem od Bazyliki św. 
Jana na Lateranie. Zobaczymy również 
znajdujące się tuż przy niej Święte Scho-
dy. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg. 

7 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Castel Gandolfo 
– włoskiego miasteczka, w którym od 
XVII w. znajduje się papieska rezydencja 
letnia. Z placu miejskiego znajdującego 
się tuż przed rezydencją będziemy po-

dziwiać panoramę na Jezioro Albańskie. 
Przejazd w okolice Wenecji, kolacja*, 
nocleg. 

8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Wyjazd w kierunku Polski, przejazd 
przez Austrię i Czechy. 

9 dzień
Przyjazd do kraju w godzinach poran-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach o standardzie **/*** 1 nocleg tran-
zytowe w okolicy Treviso, 5 noclegów w 
okolicy Rzymu, 1 nocleg w okolicy Wene-
cji. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 
3 os. z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynental-
nych, (*możliwość wykupienia 5 kolacji 
składające się z 2 dań na ciepło, deseru 
i wody w cenie 60 EUR za osobę oraz 1 
kolacji w restauracji regionalnej z degu-
stacją lokalnego wina w cenie 35 EUR za 
osobę).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd Cieszyn – Treviso (ok. 
900 km – ok. 12 godz.)
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
– ok. 4000 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,

- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską, 
rejs wynajętą łodzią po Lagunie Wenec-
kiej. Koszt - ok. 155 EUR/os. Podana kwo-
ta może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolacja w restauracji regionalnej z de-
gustacją lokalnego wina ok. 35 EUR/os.
- rejs gondolą po kanałach weneckich – 
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

Adriatyk

Adriatyk

AdriatykWłochy

Austria

ChorwacjaChorwacja

Bośnia 
i Hercegowina

Słowenia

Szwajcaria

Francja

Korsyka

Sardynia

Tivoli 

Castel 
Gandolfo Monte Cassino

Wenecja

FiuggiRzym

Monaco

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITR
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 07.05 3831 zł 2299 zł
02 20.05 – 28.05 3499 zł 2099 zł
03 03.06 – 11.06 3831 zł 2299 zł
04 01.07 – 09.07 3831 zł 2299 zł
05 15.07 – 23.07 3831 zł 2299 zł
06 22.07 – 30.07 3831 zł 2299 zł
07 19.08 – 27.08 3831 zł 2299 zł
08 02.09 – 10.09 3831 zł 2299 zł
09 16.09 – 24.09 3831 zł 2299 zł
10 23.09 – 01.10 3499 zł 2099 zł
11 07.10 – 15.10 3499 zł 2099 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 5 obiadokolacji: 60 EUR

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2099 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

9 dni



76 EurOPA ZAChODNIA
Organizator: Almatur - Częstochowa

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg 
tranzytowy do Włoch w okolicy Treviso.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wenecji - rejs wy-
najętą łodzią po Lagunie Weneckiej. Po 
rejsie piesze zwiedzanie: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka z Pala d’Oro - Złotym 
Ołtarzem, Pałac Dożów (z zewnątrz) oraz 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wol-
ny. Przejazd do hotelu w okolicy Rimini, 
kolacja* i nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Loreto - nawiedze-
nie tzw. domku loretańskiego związane-
go z kultem Matki Boskiej. Przejazd do 
San Giovanni Rotondo - miejsca zwią-
zanego z kultem Ojca Pio. Zwiedzanie 
sanktuarium, w którym pochowany jest 
święty oraz poświęconego mu muzeum. 
Przejazd do hotelu w okolicy San Giovan-
ni Rotondo, kolacja* i nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd w kierunku Sycylii. 
Przeprawa przez Cieśninę Messyńską. 
Przejazd do hotelu w okolicy Katanii/
Taorminy, kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie, wyjazd do Katanii - miasta 
zbudowanego z lawy wulkanicznej. Na 
trasie naszego spaceru m.in.: Piazza del 
Duomo, Fontanna Słonia, kaplica św. 
Agaty zbudowanej ze skał wulkanicz-
nych, barokowa  Via Crociferi. Przejazd 
do Syrakuz - zwiedzanie: ołtarz starożyt-
ny - Ara di Hierone, Teatr Grecki, amfi-
teatr rzymski, jaskinie: Ucho Dionizosa 
i Grota Powroźników, wapienna Brama 
Morska, fontanna Artemidy, fragmenty 
antycznej świątyni Ateny, Fontanna Are-
tusa, starożytna świątynia Apolla. Po-
wrót do hotelu, kolacja* i nocleg.

6 dzień
Śniadanie, wjazd na punkt widokowy pod 
wulkanem Etna - przy sprzyjających wa-
runkach sejsmicznych wjazd na stoki wul-
kanu. Przejazd do Taorminy, zwiedzanie 

miasta m.in.: Brama Messyńska, Kościół 
św. Katarzyny, Teatr Grecki, panorama 
Castelmola i wzgórza Monte Venere. Po-
wrót do hotelu, kolacja* i nocleg.

7 dzień
Śniadanie, wyprawa na Wyspy Liparyj-
skie: Vulcano - czarna plaża, spacer po 
wyspie, czas wolny; Następnie Lipari – 
Zamek Normanów z katedrą. Powrót do 
hotelu, kolacja* i nocleg.

8 dzień
Śniadanie. Przeprawa przez Cieśni-
nę Messyńską. Przejazd do Pompei w 
Kampanii - zwiedzanie ruin antycznego 
miasta zasypanego podczas wybuchu 
wulkanu w 79 r.n.e. Przejazd do hotelu w 
okolicy Neapolu, kolacja* i nocleg.

9 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sorrento - rejs 
statkiem na wyspę Capri, zwiedzanie 
morskich grot. Rejs do Neapolu – spacer: 
Piazza del Plebiscito, Pałac Królewski, 
Castel Nuovo, Galeria Umberto I. Powrót 
do hotelu, kolacja*, nocleg.

10 dzień
Śniadanie. Przejazd do Caserty i zwie-
dzanie Pałacu Królewskiego Dynastii 
Burbonów, wpisanego na Listę UNESCO. 
Przejazd na Monte Cassino - chwila za-
dumy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
oraz zwiedzanie Opactwa Benedyk-
tynów. Przejazd do hotelu w okolicy 
Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja* 
i nocleg.

11 dzień
Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwie-
dzanie Muzeów Watykańskich, Bazyliki 
św. Piotra  Po zakończeniu pobytu w 
Stolicy Piotrowej, udamy się do najsłyn-
niejszej fontanny świata – Fontanny Di 
Trevi i dalej na Plac i Schody Hiszpańskie. 
Powrót do hotelu, kolacja* i nocleg.

12 dzień
Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Udział 
w Audiencji Generalnej. Po audiencji 
zwiedzanie ”Wiecznego Miasta”: Zamek 
św. Anioła, Piazza Navona z fontanną 
„Czterech Rzek” Berniniego, Panteon, 

Plac Wenecki, Kapitol – miejsce od cza-
sów antycznych uważane za serce du-
chowe, polityczne i kulturalne Rzymu. Z 
tarasu widokowego na Kapitolu ujrzymy 
antyczne Forum Romanum, a następnie 
dotrzemy pod najsłynniejszy amfiteatr 
świata – Koloseum. Przejazd do hotelu 
w okolicy Chianciano Terme, kolacja* i 
nocleg.

13 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Florencji - stolicy 
regionu Toskania i kolebki renesansu. 
Zwiedzanie: Kościół Santa Croce - miej-
sce pochówku najznamienitszych flo-
rentczyków z Michałem Aniołem na cze-
le. Katedra Santa Maria del Fiore z kopułą 
Brunelleschiego, Baptysterium, Wieża 
Giotta, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

14 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i 
Czechy. Powrót do Polski w godzinach 
popołudniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 12 noclegów w ho-
telach ***. Funkcjonalnie wyposażone 
pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 1 nocleg 
tranzytowy w okolicy Treviso, 1 nocleg 
w okolicy Rimini, 1 nocleg w okolicy San 
Giovanni Rotondo, 4 noclegi na Sycylii 
w okolicy Katanii/Taorminy, 2 noclegi 
w okolicy Neapolu, 2 noclegi w okolicy 
Fiuggi, 1 nocleg w okolicy Chianciano 
Terme.
Wyżywienie: 12 śniadań kontynental-
nych, (*możliwość wykupienia 11 kolacji 
składających się z 2 dań na ciepło, deseru 
i wody w cenie 150 EUR/os.)
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 

Przejazd: Cieszyn - Treviso (ok. 900 km) 
- ok.12 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 5900 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Gu-
ide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, 
parkingi, przejazdy komunikacją miejską, 
rejs wynajętą łodzią po Lagunie Wenec-
kiej, wycieczka na Wyspy Liparyjskie, 
wycieczka na Capri, przeprawa promo-
wa na Sycylię, Koszt - ok. 410 EUR/os. 
Podana kwota może ulec zmianie. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs gondolą po kanałach weneckich –
cena ok. 100 EUR/gondolę (max. 5 osób)

Włochy 

Giro D’Italia                 

AA

Włochy

Austria

ChorwacjaChorwacja
Bośnia 

i Hercegowina

Słowenia
Szwajcaria

Korsyka

Sardynia

Wenecja

Florencja

Rzym

Hungary

Loreto

Neapol
Caserta

Capri

Wyspy 
Liparyjskie

San Giovanni
Rotondo

Taormina
Katania

Syrakuzy

é Wenecja é Loreto é San Giovanni Rotondo é Katania é Syrakuzy é Etna é Taormina é Wyspy Liparyjskie 
é Pompeje é Sorrento é Capri é Neapol é Caserta é Monte Cassino é Rzym i Watykan é Florencja é

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CITG
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 22.04 – 05.05 5665 zł 3399 zł
02 27.05 – 09.06 5665 zł 3399 zł
03 02.09 – 15.09 5665 zł 3399 zł
04 16.09 – 29.09 5665 zł 3399 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 11 obiadokolacji: 150 EUR

14 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  3399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy. W trakcie podró-
ży planowane są krótkie postoje i prze-
rwa na posiłek.

2 dzień
Kontynuacja jazdy do Lyonu. Zakwate-
rowanie w hotelu. Wycieczka metrem 
do centrum miasta i spacer po starów-
ce, zobaczymy: Bazylika Notce Dame de  
Fourvière, Katedra St-Jean i Plac Belleco-
ur. Kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Avignon, zwie-
dzanie słynnego fragmentu kamiennego 
mostu i ogrodów papieskich. Następnie 
udamy się do Carcassonne – średnio-
wiecznego miasteczka, w którym zwie-
dzimy kompleks urbanistyczny, składa-
jący się z dwóch części: Cite oraz miasta 
górnego. Ufortyfikowane górne miasto 
otoczone jest podwójnym pierścieniem 
murów obronnych z bramami, barbaka-
nami oraz 53 basztami. Zobaczymy ro-
mańsko-gotycki kościół St-Nazaire. Prze-
jazd do Lourdes na kolację i nocleg. Dla 
chętnych możliwość zwiedzania Bazyliki 
i Groty Objawień.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do San Sebastian 
– najwytworniejszego hiszpańskiego ku-
rortu z luksusowymi hotelami i fascynu-
jącą starówką pełną barów z przekąska-
mi pintxos. Spacer po mieście i porcie. 
Możliwość kąpieli morskiej. Po południu 
przejazd do Burgos - spacer po Starym 
Mieście. Kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Salamanki - 
jednego z najważniejszych centrów na-
ukowych w Europie, gdzie udamy się do 
wnętrz Catedral Vieja i Catedral Nueva 
- dwóch przylegających do siebie katedr 
wybudowanych w odmiennych stylach, 
tworzących jednak harmonijną całość. 
Zobaczymy także Stary Uniwersytet i 
Plaza Mayor - największy i najpiękniej-
szy plac w Hiszpanii. Przejazd do Fatimy, 

kolacja, nocleg. Wieczorem spacer do 
sanktuarium.

6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Portu-
galii - Lizbony. Podziwianie panoramy 
miasta z zamku św. Jerzego. Spacer po 
najstarszej dzielnicy miasta - Alfama. 
Zobaczymy także Pomnik Zdobywców, 
Wieżę Belem oraz odwiedzimy kościół 
przy Klasztorze Hieronimitów. Przejazd 
do Sintry – wizyta w pałacu królewskim 
wpisanym na listę UNESCO. Następnie 
przejazd na Przylądek Cabo da Roca-naj-
dalej na zachód wysunięty punkt konty-
nentu europejskiego. Kolacja i nocleg w 
hotelu w Fatimie.

7 dzień
Śniadanie. Spacer po Fatimie – zobaczy-
my miejsca, gdzie w 1917 roku objawiła 
się Matka Boska. Około południa prze-
jazd do Batalha na zwiedzanie klaszto-
ru Santa Maria da Vitoria. Przejazd do 
wioski rybackiej w Nazare - możliwość 
kąpieli w Atlantyku. Wyjazd w kierunku 
granicy hiszpańskiej. Kolacja i nocleg w 
okolicach Zafry.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sewilli, zwie-
dzanie katedry de Santa Maria, gdzie 
znajduje się grobowiec Krzysztofa Ko-
lumba oraz Pałac Alkazar i ogrody. Na-
stępnie spacer po dzielnicy Santa Cruz. 
Przejazd do Granady na kolację i nocleg.

9 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie największej, 
mauretańskiej atrakcji Andaluzji - Al-
hambry. Następnie spacer po starówce 
i dzielnicy arabskiej. Czas wolny, powrót 
do hotelu na kolację i nocleg. Dla chęt-
nych  fascynujący „wieczór flamenco”.

10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Toledo - które 
jest znane jako „miasto trzech kultur”. 
Zwiedzanie katedry, kościoła św. Toma-
sza z obrazem El Greco i synagogi. Spa-
cer po starym mieście oraz podziwianie 
malowniczej panoramy miasta z tarasów 
nad rzeką Tag. Przejazd do Madrytu, ko-

lacja, nocleg.
11 dzień

Po śniadaniu zwiedzanie Madrytu, od-
wiedzimy Pałac Królewski i Plac Hiszpań-
ski z pomnikiem Cervantesa. Powrót do 
hotelu na kolację i nocleg.

12 dzień
Po śniadaniu przejazd do Saragossy - pa-
norama Palacio de la Aljaferia, zwiedza-
nie bazyliki katedralnej Nuestra Señora 
del Pilar i panorama katedry La Seo. Ko-
lacja i nocleg w okolicach Barcelony.

13 dzień
Po śniadaniu przejazd do Montserrat - 
zwiedzanie klasztoru benedyktyńskiego 
ze słynną Czarną Madonną. Przejazd 
do Barcelony, spacer po stolicy Katalo-
nii, zobaczymy Sagrada Familia, tereny 
Olimpijskie, Kolumnę Krzysztofa Kolum-
ba, Las Ramblas i katedrę św. Eulalii. 
Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg w 
hotelu.

14 dzień
Po śniadaniu przejazd na Lazurowe Wy-
brzeże. Krótki postój i spacer po Cannes. 
Kolacja i nocleg w okolicy Nicei lub Can-
nes.

15 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Niceę - pa-
norama Pasażu Anglików - i wyjazd w 
drogę powrotną przez Włochy, Austrię 
(Graz, Wiedeń) i Czechy do Polski.

16 dzień
Powrót do kraju w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 13 noclegów w hote-
lach o standardzie **/***: 3 noclegi we 
Francji, 3 noclegi w Portugalii, 7 nocle-
gów w Hiszpanii. Pokoje 2, 3 osobowe z 
łazienkami.
Wyżywienie: 13 śniadań, 13 kolacji.
Transport: komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Wrocław - Lyon (ok. 
1.300 km) - ok. 18 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski - ok. 8400 km.

INFORMACJE O CENIE
III ratę - walutową część ceny uczestnik 
przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w ca-
łości wykorzystana przez kontrahentów 
na zapewnienie świadczeń za granicą.
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, wjazdy do miast, przejazdy ko-
munikacją miejską, Tour Guide. Koszt – 
ok. 280 EUR. Pilot rozlicza sie z uczestni-
kami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wieczór flamenco ok. 30 EUR.

Algiers Tunis

Morocco Algeria Tunisia

Hiszpania

Portugalia

Francja 
San Sebastian

Madryt
Toledo

Kordoba

Sewilla
Granada

Lizbona

Fatima

Salamanka

Lourdes

Lyon

Nicea
Carcasonne

Barcelona
Saragossa

Zatoka Biskajska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Lyon é Avignon é Carcassonne é Lourdes é San Sebastian é Salamanka é Fatima é Lizbona é Sintra é 
Sewil la é Granada é Toledo é Madryt é Saragossa é Barcelona é Montserrat é Cannes é Nicea é

Francja, Hiszpania, Portugalia 

Słoneczna Iberiada  

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KETP 

Lp. Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od: III rata

01 02.09-17.09.2023 7.165 zł 4.299 zł 450 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 2500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Płatności
I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata)
– na 21 dni przed wyjazdem,
III rata: 450 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na wycieczkę.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  4299 zł + 450 EUR
dla stałych klientów - zniżka 5% 

16 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy.

2 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Niemcy, 
Francję i Hiszpanię. Przyjazd do hotelu 
na wybrzeżu Costa Brava lub Costa del 
Maresme. Zakwaterowanie, spotkanie 
organizacyjne, kolacja.

3 dzień
Pobyt wypoczynkowy na Costa Bra-
va/ Maresme i półdniowa wycieczka 
do ogrodu botanicznego Marimutra w 
Blanes, gdzie na powierzchni 4 ha nad-
brzeżnych wzgórz można podziwiać ro-
śliny basenu Morza Śródziemnego oraz 
afrykańskie i amerykańskie.

4 dzień
Dla chętnych półdniowa wycieczka stat-
kiem do Tossa de Mar, średniowiecznego 
miasteczka z piękną plażą i górującą nad 
nią zabytkową twierdzą na półwyspie. 
Po drodze zobaczymy nadmorskie groty, 
a przez szklane dno - bogactwo podwod-
nego życia. Uwaga: wycieczka dodatko-
wo płatna (ok. 45 EUR).. W przypadku 
wietrznej pogody, możliwość przejazdu 
autobusem.

5 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Girony. Zwie-

dzanie malowniczo położonej nad rzeką 
Onyar stolicy jednej z katalońskich pro-
wincji: katedra z najszerszą w Europie 
gotycką nawą oraz skarbiec katedralny, 
dawna dzielnica żydowska. Przejazd do 
Figueres, rodzinnego miasta Salvadora 
Dali. Zwiedzanie muzeum poświęcone-
go artyście w budynku teatru, w którym 
spędził ostatnie lata życia. Znajduje się 
tu największa kolekcja dzieł ekstrawa-
ganckiego geniusza. W drodze powrot-
nej wizyta w bodedze, gdzie będzie moż-
na degustować różne gatunki wina oraz 
katalońskie przysmaki. Powrót do hotelu 
na kolację.

6 dzień 
Po śniadaniu  dla chętnych fakultatywna 
wycieczka do Montserrat (dodatkowo 
płatna ok. 60 EUR, realizowana przy 
min. 25 chętnych): zwiedzanie klasztoru 
benedyktynów położonego na malow-
niczej górze - słynnego sanktuarium z 
figurką Madonny, wraz z wizytą w miej-
scowym Muzeum Sztuki. Dla pozosta-
łych uczestników: pobyt wypoczynkowy 
na Costa Brava/ Maresme. Wieczorem 
dla chętnych  udział w pokazie flamenco.

7 dzień
Wyjazd do Barcelony przed południem. 
Przyjedziemy na punk widokowy pod Sa-

grada Familia - najsłynniejszym kościo-
łem Barcelony, dziełem Gaudiego. Na-
stępnie przejdziemy się po Parku Guell 
- innym dziele tego słynnego architekta. 
Obok roślinności i oryginalnych budowli 
jest on świetnym punktem widokowym. 
Stamtąd udamy się na najsłynniejszy 
stadion Camp Nou, gdzie gra FC Bar-
celona (wizyta na stadionie i muzeum 
- dodatkowo płatna 35 EUR). W drodze 
do centrum zobaczymy kamienice pro-
jektu Gaudiego. Czeka nas spacer słynną 
Ramblą od Placu Katalońskiego do por-
tu, odwiedzimy też Dzielnicę Gotycką z 
katedrą i zamkiem (bez wnętrz). Wie-
czorem pokaz Magicznej Fontanny pod 
wzgórzem Montjuïc i powrót do hotelu 
około północy.

8 dzień
Pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ 
Maresme.

9 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie. Około 
południa wyjazd w drogę powrotną do 
Polski. Przejazd przez Francję.

10 dzień
Przejazd przez Niemcy. Przekroczenie 
polskiej granicy przed południem.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wieczór flamenco z napojami ok. 60 
EUR.
- wycieczka na Montserrat ok. 60 EUR.
- zwiedzanie stadionu FC Barcelona - 
Camp Nou  ok. 35 EUR
- wycieczka do Tossa de Mar z rejsem 
statkiem - ok. 45 EUR.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hote-
lach o standardzie *** Costa Brava lub 
Costa del Maresme,  w odległości do 
800 m od plaży. Pokoje 2, 3 osobowe z 
łazienkami. Na terenie hotelu znajduje 
się basen.
Wyżywienie: 7 śniadań formie bufetu, 
6 obiadokolacji w formie bufetu, 1 pro-
wiant za kolację.

Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Wrocław - Costa Brava (ok. 
1900 km) - ok. 25 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 3900 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów i komunikacji lokalnej, prze-
wodnicy lokalni , opłaty i podatki lo-
kalne, Tour Guide. Koszt - ok. 115 EUR. 
Podana kwota może ulec zmianie. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych.
- programu fakultatywnego.

Morocco

Hiszpania

Morze Śródziemne

Francja

Portugalia

Barcelona
Blanes 
Girona 

  Costa Maresme Brava

Lizbona

Gibraltar

é Costa Brava/ Maresme é ogród Marimutra w Blanes é Tossa de Mar i  rejs statkiem é Girona é 
muzeum Salvadora Dalego w Figueres é Barcelona é sanktuarium na Montserrat é pokaz f lamenco é

Hiszpania

Flamenco show

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: PETC

Nr Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od:

01 29.04 – 08.05 3.799 zł 2.279 zł
02 16.09 – 25.09 3.799 zł 2.279 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Polska

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  2279 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

10 dni
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Organizator: Almatur - Częstochowa

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
Przyjazd do hotelu w okolicy Werony, 
nocleg.

2 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd na Wybrzeże Costa Brava. Przy-
jazd do hotelu na Costa Brava, kolacja, 
spotkanie informacyjne, nocleg.

3 – 7 dzień
Pobyt wypoczynkowy na wybrzeżu Costa 
Brava. W trakcie pobytu:
- wyżywienie 2 x dziennie, napoje do ko-
lacji w cenie,
- spotkanie integracyjne z przysmakami 
kuchni hiszpańskiej i lampce miejscowe-
go wina Cava,
- wycieczki autokarowe:
Barcelona: w programie zwiedzania naj-
ważniejsze atrakcje to: promenada Rambla, 
port z pomnikiem Kolumba, Dzielnica Go-
tycka pełna średniowiecznych budowli, ale 
i pozostałości starożytnego Barcino. Spacer 
Placem Królewskim. Wielki Pałac Królewski 
to dawna siedziba Hrabiów Barcelony i kró-
lów Aragonii. Przejazd autokarem po Passe-
ig de Gracia, głównej alei XIX wiecznej Bar-
celony ze słynnymi budowlami Antoniego 
Gaudiego – Casa Mila i Casa Batllo. Sagrada 

Familia – monumentalna świątynia autor-
stwa Gaudiego, której budowa trwa od 
125 lat. Park Guell to unikatowe połączenie 
przyrody z licznymi obiektami małej archi-
tektury geniuszu Gaudiego. Pobyt w Parku 
zachęca do odpoczynku i niezapomnianych 
zdjęć. Zwiedzanie stolicy Katalonii zakoń-
czymy pokazem Magicznych Fontann.
Montserrat: zwiedzanie średniowieczne-
go klasztoru i sanktuarium, położonego 
na malowniczym masywie o tej samej 
nazwie. Jego ozdobą jest figurka Czarnej 
Madonny, do której ściągają pielgrzymi z 
całego świata. W drodze powrotnej zaku-
py w La Rocca Village.

8 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd przez Hiszpanię, Francję do 
Włoch. Przyjazd do hotelu w okolicy 
Werony, nocleg. (Trasa przejazdu Costa 
Brava – Werona, ok. 1.100 km)

9 dzień
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski godz. 
08.00. Przejazd przez Austrię, Czechy do 
Polski w godzinach późnowieczornych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: w trakcie pobytu: 6 
noclegów w Gran Hotel Flamingo 4*, 
położonym 150 metrów od plaży, w cen-

trum Lloret de Mar, tradycyjnej nadmor-
skiej miejscowości na Costa Brava. Hotel 
przyjmuje gości tylko +18 lat. Pokoje: 2, 3 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV, klimatyzacja. 2 noclegi tranzytowe w 
hotelu *** w okolicy Werony.
Do dyspozycji gości w trakcie pobytu: re-
cepcja, winda, bar, restauracja, sala TV, ba-
sen, darmowe Wi-Fi.
Wyżywienie: w trakcie pobytu: 2 x dzien-
nie, napoje do kolacji w cenie. W trakcie 
noclegów tranzytowych: 2 śniadania.
Transport: Komfortowy autokar z WC, kli-
matyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Przejazd: Katowice – Cieszyn - 
Werona (ok. 1050 km) - ok. 14 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
- ok. 4400 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide,
taksy klimatyczne, wjazdy do miast, par-
kingi, przejazdy komunikacją miejską. 
Koszt - ok. 80 EUR/os. Podana kwota 
może ulec zmianie. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
Rejs statkiem: wzdłuż malowniczego wy-
brzeża Costa Brava do zabytkowego Tos-
sa de Mar. Cena ok. 35 EUR/os,
La Masia: biesiada hiszpańska z pokazem 
tańca flamenco. Cena ok. 55 EUR/os,

Figueres z muzeum Salvadora Dali – 
światowa perła surrealizmu i Girona – 
średniowieczna część miasta, kolorowe 
domy wiszące nad rzeką. Cena ok. 55 
EUR/os. Podana kwota może ulec zmia-
nie. Pilot rozlicza się z uczestnikami z 
kosztów programowych.

Morocco

Hiszpania
Morze 

Śródziemne

Francja

Portugalia

Barcelona
Montserrat Calella

Lloret de Mar
Costa Brava

Costa Maresme

Madryt

Lizbona

Gibraltar

é Wypoczynek na Costa Brava é Barcelona é Montserrat é Tossa de Mar é 

Hiszpania

Hiszpański relaks 50+  

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: CERW
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04 – 07.05 3998 zł 2399 zł
02 03.06 – 11.06 4165 zł 2499 zł
03 02.09 – 10.09 4165 zł 2499 zł
04 16.09 – 24.09 3998 zł 2399 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 700 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 6

Cena od  2399 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

STOP 9 dni



80 EurOPA ZAChODNIA

1 dzień
Wylot z Warszawy do Barcelony. Transfer 
z lotniska do hotelu w jednej z nadmor-
skich miejscowości w pobliżu Barcelony 
na Costa Maresme (np. Calella, Malgrat 
de Mar, Santa Susanna). Kolacja. Wie-
czorny spacer po miasteczku. Nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. 
Pierwszy dzień to zapoznanie ze stolicą 
Katalonii. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
majestatycznego Placu Katalońskiego i 
wychodzącej z niego promenady Ram-
bla, z szerokim chodnikiem pośrodku, 
pełnym straganów, kafejek, mimów i tan-
cerzy. Przejdziemy do kolumny Kolumba 
i portu, gdzie chętni zobaczą Akwarium 
– jedno z największych muzeów oceano-
graficznych świata z 80-metrowym tune-
lem wśród rekinów, płaszczek i wielu in-
nych ryb (wstęp płatny dodatkowo – ok. 
25 EUR). Czas na zwiedzanie Dzielnicy 
Gotyckiej, pełnej budowli średniowiecz-
nych, ale i pozostałości starożytnego Bar-
cino, jak np. starożytne, kamienne mury. 
Szczególną atrakcją jest katedra św. Eula-
lii, w krużgankach której rosną pomarań-
czowe drzewa. Położony w pobliżu Wielki 
Pałac Królewski, dawna siedziba Hrabiów 
Barcelony i Królów Aragonii to przykład 
surowej XIV-wiecznej architektury. Dla 
chętnych spacer po Passeig de Gracia, 
głównej alei XIX-wiecznej Barcelony, przy 

której stoją kolejne budowle Antoniego 
Gaudiego – Casa Mila i Casa Batllò oraz 
dziesiątki innych ciekawych kamienic i 
budynków publicznych. Zmęczeni zwie-
dzaniem mogą zrobić zakupy w słyn-
nych domach towarowych, jak np. Corte 
Inglès. Powrót do hotelu na kolację.

3 dzień 
Po śniadaniu rejs statkiem do średnio-
wiecznego miasteczka Tossa de Mar 
wzdłuż malowniczego Costa Brava, peł-
nego skalistych raf, jaskiń i urwisk ze 
śródziemnomorską roślinnością. Stare 
miasto Tossy, położone na skalistym pół-
wyspie, jest otoczone murami z XII w. Po-
nad ruinami gotyckiego kościoła i zamku 
roztacza się piękny widok. Spacer wśród 
wąskich zaułków, gdzie można skoszto-
wać miejscowego wina i odpoczynek 
na plaży lub przylegającej do niej spa-
cerowej promenadzie, pełnej stylowych 
knajpek dopełni wrażeń z katalońskiej 
prowincji. Powrót do hotelu na kolację.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. 
Pierwszy punkt, stadion Camp Nou (F.C. 
Barcelona) zachwyci nie tylko kibiców. Po 
nim zobaczymy Sagrada Familia – monu-
mentalną świątynię autorstwa Gaudiego 
budowaną z przerwami od ponad 125 lat 
i do dziś nieukończoną. Następnie poje-
dziemy do Parku Güell, unikatowe połą-
czenie przyrody i geniuszu tego samego 

architekta z fantastycznymi schodami, 
pawilonami, kolumnadą i tarasem, który 
zachęca do odpoczynku i pamiątkowych 
zdjęć. Przejazd do centrum i czas na spa-
cer po starych uliczkach lub Rambli. Na 
koniec – przejazd na Plac Hiszpański u 
podnóża góry Montjüic, miejsce wysta-
wy światowej z 1929 r., po której pozo-
stały liczne obiekty, jak np. budynek Mu-
zeum Narodowego Katalonii. To pod nim 
znajduje się słynna Magiczna Fontanna, 
której pokaz obejrzymy. Późnym wieczo-
rem powrót do hotelu na nocleg. W tym 
dniu zamiast kolacji będzie prowiant.

5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
na lotnisko. Powrót do Warszawy.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- wstęp do Oceanarium - ok. 25 EUR.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu*** 
na Costa del Maresme lub Costa Brava 
(w Calelli, Pineda de Mar, Malgrat de 
Mar, Santa Susanna lub Lloret de Mar), 
położonym do ok. 800 m od plaży. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu (w 
dniu pokazu Magicznej Fontanny - pro-
wiant zamiast obiadokolacji). Pierwszy 
posiłek: obiadokolacja w dniu przylotu. 
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wylotu.

Transport: Samolot rejsowy Warszawa - 
Barcelona - Warszawa. Zbiórka na Lotni-
sku Chopina na 2 godz. przed odlotem, 
przy „meeting point” między sektorami 
D i E w Hali Odlotów. Transfer z lotni-
ska do hotelu i na lotnisko autokarem 
lub minibusem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota. Bilet do Parku Güell. 

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 

INFORMACJE O CENIE 
Cena podstawowa nie obejmuje: 
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lo-
kalne i klimatyczne, rezerwacje dla grup, 
wynajem autobusu na wyjazdy i parkin-
gi lub przejazdy komunikacją miejską i 
podmiejską, rejs wynajętą łodzią (Tossa). 
Koszt - ok. 160 EUR. Podana kwota może 
ulec zmianie. Pilot rozlicza się z uczestni-
kami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego. 
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é Barcelona é Tossa de Mar - rejs statkiem é Costa del Maresme/Costa Brava é

Hiszpania

Długi weekend w Barcelonie    

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: PETB
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już o d:

01 28.04 – 02.05 4.699 zł 2.819 zł
02 07.06 – 11.06 4.599 zł 2.729 zł
03 19.09 – 23.09 4.699 zł 2.819 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 450 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Organizator: Almatur - Polska

Cena od  2729  zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

5 dni



  EurOPA ZAChODNIA 81
Organizator: Almatur - Polska

1 dzień
Wylot z Warszawy. Po przylocie przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie. Dalsza część 
programu tego dnia dotyczy tylko grupy 
01. Po krótkim odpoczynku wyjście do 
miasta na wieczorny spacer. Rozpocz-
niemy od eleganckiej Avenida de Liber-
dade, alei nazywanej „lizbońską Champs 
Elisees”. Prowadzi ona do dzielnicy Baixa, 
regularnie zabudowanej późnobaroko-
wymi kamienicami po trzęsieniu ziemi, 
które nawiedziło miasto w 1755 roku. 
Centralnym placem jest Rossio, z którego 
wybiega m.in. Rua Augusta - główny dep-
tak handlowy, prowadzący do łuku i nad-
morskiego placu - Praca de Comercio. 
Grupa 02: opisany spacer innego dnia.

2 dzień
Po śniadaniu, kolejną wizytę rozpocz-
niemy od dawnej, portowej dzielnicy 
Belem. To stąd wyruszali odkrywcy mórz 
i lądów tacy, jak Henryk Żeglarz czy Va-
sco da Gama. Grobowiec odkrywcy 
morskiej drogi do Indii znajduje się w 
Klasztorze Hieronimitów, wpisanym na 
listę UNESCO arcydziele portugalskiego 
gotyku, w którym można znaleźć detale 
nie spotykane poza Portugalią. W jego 
skład wchodzi monumentalna bazylika i 
zabudowania klasztorne z pięknym dzie-
dzińcem. Będąc w dzielnicy nie sposób 

ominąć XVI-wiecznej, wybudowanej w 
stylu manuelińskim Wieży Belem, czę-
ści dawnej twierdzy, chroniącej ujęcie 
Tagu przed intruzami, a także wielkiego 
Pomnika Odkrywców. Będzie czas na wy-
próbowanie miejscowego przysmaku, 
Pasteis de Belem. Pora na przejazd do 
centrum. Oczywiście, najlepiej żółtym, li-
zbońskim tramwajem, jednym z symboli 
miasta. Zajedziemy nim do najstarszej 
części miasta: Alfamy, w której zachowa-
ła się zabudowa sprzed trzęsienia ziemi. 
Wjedziemy na widokowe wzgórze zwane 
Miradouro de Graca, z którego rozciąga 
się wspaniała panorama dzielnic miasta 
i pobliskich pozostałości Zamku św. Je-
rzego. Pnąc się malowniczymi uliczkami, 
zwiedzimy po drodze gotycką katedrę. 
Zobaczymy też Klasztor św. Wincente-
go, położony również na wzgórzu, sta-
nowiącym wspaniały punkt widokowy. 
Przejdziemy przez Baixię do miejskiej 
windy Santa Justa, zbudowaną w 1902 
roku. Wwozi ona pasażerów do Chiado 
- dzielnicy artystycznej bohemy, pełnej 
galerii, pracowni rzemiosła artystyczne-
go i modnych kawiarni. Barokowa i kla-
sycystyczna zabudowa powstała również 
po trzęsieniu ziemi, ale - w porównaniu 
z Baixą – jest bardziej malownicza. Są-
siaduje z nią Bairro Alto, w nocy miejsce 

rozrywki dla tysięcy ludzi, bawiącymi 
się na ulicach. Czas na spacer, wizytę w 
kawiarni lub barze, ewentualnie zakupy. 
Powrót do hotelu.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę wo-
kół Lizbony wynajętym minibusem. Od-
wiedzimy Sintrę, malowniczo położone, 
wśród wzgórz i lasów miasteczko w po-
bliżu Przylądka Roca. Do najsłynniejszych 
spośród licznych zabytków Sintry należą: 
Pałac Narodowy, dawniej jedna z siedzib 
portugalskich królów, w stylu gotycko-re-
nesansowym i manuelińskim (zwiedza-
nie wnętrz z audioguidem); Pałac Pena 
- romantyczny zamek, przebudowany w 
XIX wieku ze średniowiecznej rezydencji 
(z zewnątrz). Zobaczymy też kamienny, 
częściowo w ruinie Zamek Maurów na 
najwyższym wzgórzu, malownicze parki 
i pałace. Następnie odwiedzimy Cabo 
da Roca nad Atlantykiem, najdalej na 
zachód wysunięty punkt Europy z latar-
nią morską na wysokim, 140-metrowym 
klifie. Przejazd do Cascais, dawnej osady 
rybackiej, dziś znanego, prestiżowego 
kurortu nad oceanem i ujścia Tagu. Na 
przełomie XIX i XX wieku było miejscem 
rezydencji letniej portugalskich królów, a 
w czasie II Wojny Światowej, przebywali 
tu monarchowie m.in. Włoch i Bułgarii. 
Miejscowość pełna jest willi i parków, 
podobnie jak sąsiednie Powrót do Li-
zbony. Wieczorem, dla chętnych pokaz 
Fado. Cena ok. 60 EUR.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
na lotnisko. Powrót do Warszawy.

PROGRAM FAKULTATyWNy
Wieczór Fado z kolacją - ok. 60 EUR.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu *** 
w pobliżu ścisłego centrum Lizbony; po-
koje 2-os. z łazienkami. Pokoje 3-os. tyl-
ko na potwierdzenie.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufe-

tu. W trakcie zwiedzania pilot zapropo-
nuje miejsca na obiadokolacje. 
Transport: Rejsowy samolot na trasie 
Warszawa – Lizbona – Warszawa. Godzi-
ny przelotów będą dostępne najpóźniej 
ok. miesiąca przed wylotem. Transfery z 
lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko 
minibusem lub komunikacją publiczną. 
Zbiórka na 2 godz. przed wylotem, w hali 
odlotów między sektorami D i E, przy ta-
blicy „meeting point”.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność zwiedzania poszczególnych 
punktów programu może ulec zmianie. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, rezerwacje dla grup, bilety ko-
munikacji miejskiej. Koszt ok. 140 EUR.
Podana kwota może ulec zmianie. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych.
- programu fakultatywnego
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Portugalia

Długi weekend w Lizbonie

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: PPTL
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 08.06 – 11.06 6499  zł 3899  zł
02 12.08 – 15.08 6499  zł 3899  zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 600 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Cena od  3899 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

4 dni



82 EurOPA ZAChODNIA

1 dzień
Wylot z Warszawy (lotnisko Chopina) 
do Porto. Transfer z lotniska do hotelu. 
Obiadokolacja*. Nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Porto - malowni-
czo położonego nad rzeką Douro: histo-
ryczne centrum, w którym króluje XII-
-wieczna katedra Se - świadek ważnych 
wydarzeń historycznych. Z placu przed 
katedrą – Terreiro da Se rozciąga się 
przepiękny widok na dzielnicę Ribeirę 
oraz Vila Nova da Gaia po drugiej stronie 
rzeki. Przejście do pełnej zabytków i uro-
czych uliczek dzielnicy Baixa, zobaczymy 
tam: secesyjny dworzec św. Benedykta 
z wnętrzem ozdobionym ponad 20 000 
biało-niebieskich, ręcznie malowanych 
płytek azulejos, przedstawiających naj-
ważniejsze wydarzenia z historii Por-
tugalii. Zwiedzanie dzielnicy Ribeira z 
najstarszą ulicą w mieście, miejscem 
narodzin Henryka Żeglarza oraz mnó-
stwem klimatycznych zaułków nad rzeką 
Douro. Wizyta w neoklasycystycznym 
Pałacu Giełdy, z bogato zdobioną Salą 
Arabską. Giełda znajduje się na terenie 
zniszczonego przez pożar klasztoru fran-
ciszkanów, po którym został tylko jedyny 
w mieście gotycki kościół św. Franciszka. 
Przejdziemy w dół rzeki i mijając dom 
Henryka Żeglarza, zejdziemy nad samo 
nabrzeże do Praca da Ribeira - dawniej-
szego centrum ośrodka handlowego 
miasta, a dzisiaj klimatycznego miejsca, 
idealnego do spacerów i wypicia kawy 
lub kieliszka porto. Mijając kolorowe 
fasady budynków dojdziemy do mostu 
Ludwika I, zaprojektowanego przez Teo-
phila Seyriga - ucznia Gustave’a Eiffela. 
Przejście przez most do „winnego mia-
sta” Vila Nova de Gaia, skąd rozpoście-
ra się najlepszy widok na całe Porto; to 
główne miejsce produkcji wzmacniane-
go wina porto i siedziba magazynów-
-piwnic najbardziej znanych producen-
tów tego wina. Zwiedzanie jednej z nich 
wraz z degustacją. Czas wolny na spacer 

wzdłuż rzeki, gdzie przycumowane są 
tradycyjne łódki rabelos, służące do 
transportu beczek z winem. Obiadoko-
lacja*. Dla chętnych zachód słońca z na-
brzeża lub górnej części mostu Ludwika I 
lub fakultatywnie rejs rzeką Douro pod 6 
mostami do ujścia rzeki do oceanu (ok. 
20 EUR). Nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Czas wolny na np. plażę 
lub fakultatywnie rejs wśród zielonych 
wzgórz do krainy winnic - Doliny Douro 
(lunch na pokładzie). Dopłynięcie do 
miasteczka Paso da Regua. Powrót auto-
karem do Porto (min. 10 os. ok. 90 EUR). 
Obiadokolacja*. Nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Guimares, które 
stanowi kolebkę portugalskiego pań-
stwa. To tu urodził się założyciel i pierw-
szy król Portugalii – Alfons I Zdobywca. 
Wizyta w Pałacu Książąt Braganca i spa-
cer po średniowiecznej starówce. Prze-
jazd do „portugalskiego Rzymu” - Bragi, 
miasta biskupów. W Portugalii mówi się, 
że „Braga się modli, Porto pracuje, Coim-
bra się uczy, a Lizbona bawi”. Na dowód 
tego zobaczymy dużą liczbę świątyń na 
niewielkiej powierzchni starego miasta. 
Zwiedzimy m.in. najstarszą w kraju kate-
drę oraz królujące nad miastem sanktu-
arium Bom Jesus, z kaskadowymi, baro-
kowymi schodami, których przejście jest 
symbolem duchowej drogi do zbawie-
nia. Powrót do Porto. Obiadokolacja*. 
Nocleg.

5 dzień
Śniadanie. W zależności od aktualne-
go rozkładu lotów: w przypadku lotu 
porannego: transfer na lotnisko, lot 
powrotny do Warszawy. W przypadku 
lotu popołudniowego lub wieczorne-
go: czas wolny; dla chętnych program: 
zwiedzanie jednego z symboli miasta – 
75-metrowej Wieży Kleryków (wejście 
na wieżę i podziwianie panoramy mia-
sta - 6 EUR), wizyta w zabytkowej księ-
garni Lello & Irmao, której unikatowe 

wnętrze zainspirowało J. K. Rowling do 
opisania dziejów szkoły czarodziejów w 
cyklu książek o Harrym Potterze (wstęp 
ok. 5 EUR), możliwość skosztowania 
słynnej kanapki francesiny czy pieczo-
nych sardynek lub owoców morza (płat-
ne we własnym zakresie), transfer na 
lotnisko, lot powrotny do Warszawy.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o 
standardzie lokalnych ***/**** w Porto, 
pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania. *Możliwość 
dokupienia pakietu 4 obiadokolacji w 
cenie 80 EUR/os.
Transport: przelot samolotem na tra-
sie Warszawa-Porto-Warszawa zgodnie 
z aktualnym rozkładem lotów, zbiórka 
uczestników na lotnisku Chopina 3 h 
godziny przed planowanym wylotem. 
Transfery: lotnisko-hotel-lotnisko oraz 
częściowo podczas realizacji programu.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. 
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Dane dokumentu podróży (ważny 
paszport lub dowód osobisty) należy 
podać sprzedawcy oferty w celu doko-
nania odprawy na loty. Program jest 
częściowo realizowany komunikacją 
miejską (metro, autobusy) oraz pie-
szo. Ze względu na specyfikę położenia 
Porto na wzgórzach należy liczyć się z 
koniecznością intensywnych podejść.  
W cenie przelotu zawarty jest przewóz ba-
gażu podręcznego o wymiarach 40x30x20 
cm i wadze do 10 kg. W bagażu podręcz-
nym nie można przewozić płynów, aerozo-
li w opakowaniach przekraczających 100 
ml, ostrych przedmiotów itp. -szczegóło-
wy wykaz na stronie www.wizzair.com. 
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty 
chęci wykupienia pakietu obiadokolacji 
podczas dokonywania rezerwacji. Organi-

zator będzie informował o szczegółowym 
rozkładzie lotów przed wyjazdem. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opła-
ty lokalne, transport miejski, parkingi. 
Koszt – ok. 130 EUR. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego,
- opłaty za dodatkowy bagaż: możliwość 
dokupienia usługi pierwszeństwa wej-
ścia na pokład z podręczną walizką na 
kółkach zabieraną na pokład (o wymia-
rach 55x40x23 cm i wadze do 10 kg) lub 
bagażu rejestrowanego 10 kg. Koszt ok. 
300 zł (im bliżej wylotu tym opłata może 
być wyższa - prosimy o kontakt ze sprze-
dawcą oferty w sprawie aktualnej wyce-
ny bagażu i jego dokupienia).

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs rzeką Douro w Porto – ok. 20 EUR/os.
- całodniowa wycieczka z rejsem śladami 
wina Porto do Doliny Douro – 90 EUR/
os. (min. 10 os.),
- koncert muzyki fado – ok. 20 EUR/os.
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TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: OPTP
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 19.06 – 23.06 5299 zł  3179 zł
02 02.10 – 06.10 5299 zł  3179 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2 
os. – bez dopłat
Dopłata za pakiet obiadokolacji                 80 EUR

Organizator: Almatur - Opole

Cena od  3179 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

5 dni



  EurOPA ZAChODNIA 83
Organizator: Almatur - Katowice

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy. W trakcie prze-
jazdu krótkie postoje i przerwa na posi-
łek.

2 dzień
Około południa przyjazd do stolicy Wiel-
kiego Księstwa Luksemburg. Przejazd 
przez Plateau du Kirchberg z nowo-
czesnymi budynkami Instytucji Euro-
pejskich. Zwiedzanie centrum jednej z 
najmniejszych i najbardziej urokliwych 
stolic europejskich: Plac Konstytucji, 
wnętrze katedry Notre Dame, przedmie-
ścia Grund z ulicą de la Corniche zwaną 
„balkonem” Europy; Casemates du Bock 
– barokowe umocnienia obronne wyku-
te w skale. Przejście pod Pałac Książęcy 
i Izbę Deputowanych. Czas wolny na 
Placu Armii z licznymi restauracjami i ka-
wiarniami. Przejazd do Belgii w okolice 
Brukseli/Antwerpii. Zakwaterowanie w 
hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Brukseli „stoli-
cy Europy”: Grand Place - najpiękniejszy 
plac w Europie. Przejście pasażem św. 
Huberta z licznymi sklepami i produkta-
mi regionalnymi m. in. brabancką koron-
ką. Wizyta u znanego na całym świecie 
Manneken Pis’a - figurki siusiającego 
chłopca będącym niekwestionowanym 
symbolem miasta. Spacer po Parku Kró-
lewskim. Następnie Katedra św. Michała 
i Guduli w stylu gotyku brabanckiego. 
Przejazd do Brugii – świetnie zachowa-
nego średniowiecznego miasteczka, 
perły renesansu flamandzkiego. Rejs po 
kanałach (dla chętnych) – wzdłuż zabyt-
kowych kamieniczek i romantycznych 
zaułków. Spacer po jednej z najlepiej 
zachowanych i największych starówek 
średniowiecznych: Wieża Belfort z XIII 
wiecznymi sukiennicami oraz kościół 
Najświętszej Marii Panny z rzeźbą Mi-
chała Anioła - Madonną z Brugii, Ba-
zylika Świętej Krwi. Powrót do hotelu, 
nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu Atomium - słynny 
103-metrowy model kryształu żelaza. 
Wizyta w Antwerpii: zobaczymy Gro-
te Markt z renesansowym ratuszem, 
fontannę Brabo, Het Steen – fragmen-
ty fortyfikacji z XI w. oraz XVI-wieczne 
domy cechowe, Rynek Rękawiczek z 
największą gotycką katedrą w Belgii 
oraz Zielony Plac z pomnikiem Ruben-
sa. Czas wolny. Przejazd do Rotterda-
mu: spacer po centrum holenderskiego 
Manhattanu: m.in. ratusz – cudem oca-
lały z doszczętnie zbombardowanego w 
czasie wojny miasta, wjazd superszybką 
windą na wieżę widokową Euromaszt 
(wys. 185 m) - wspaniała panorama 
miasta i największego portu na świecie. 
Zobaczymy też Domy Kubikowe jedne 
z najdziwniejszych domów na świecie, 
oddające klimat supernowoczesnego 
Rotterdamu. Przejazd w okolice Hagi/
Rotterdamu. Nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu wizyta w Delft - jednym z 
najlepiej zachowanych średniowiecz-
nych miast holenderskich- zabytkowe 
centrum ze sklepikami oferującymi 
słynną porcelanę. Czas wolny. Przejazd 
do centrum Hagi – siedziby rządu holen-
derskiego, spacer: oficjalna rezydencja 
królewska, Binnenhof - siedziba parla-
mentu, Pałac Pokoju, którym mieści się 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedli-
wości, starówka z Pałacem Królewskim. 
Wizyta w Królewskiej Galerii Malar-
stwa gdzie znajduje się m. in. słynna „ 
Dziewczyna z perłą „Jana Vermeer’a 
(zwiedzanie indywidualne). Przejazd do 
Scheveningen - najsłynniejszy holender-
ski kurort nad Morzem Północnym. Czas 
wolny na promenadzie. Powrót do hote-
lu na nocleg.

*5 dzień
W terminie 29.04 - 05.05 zamiast Delft 
proponujemy przejazd do Lisse i zwie-
dzanie ogrodów Keukenhof – miejsca 
rozkwitającego wiosną ponad 7 milio-

nami kwiatów cebulowych tulipanów, 
hiacyntów, krokusów, narcyzów, w 
którym przyroda łączy się ze sztuką. 
Wstęp ok. 20 EUR – grupa min. 25 
osób.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Amsterdamu 
- „Wenecji Północy”. Odwiedzimy Co-
ster Diamonds - Królewską Szlifiernię 
Diamentów - możliwość zakupów. Zwie-
dzanie z przewodnikiem narodowego 
muzeum Rijksmuseum z kolekcją sztuki 
holenderskiej (m. in. Rembrandt, Veer-
mer, Hals) oraz w Muzeum van Gogha 
- największa na świecie kolekcja dzieł 
sztuki mistrza (zwiedzanie indywidu-
alne). Po południu (dla chętnych) rejs 
statkiem po kanałach - dawnych dro-
gach komunikacji i transportu towarów, 
podczas którego zobaczymy urokliwe 
zakątki miasta. Wieczorem spacer po 
mieście: targ kwiatowy, wieża mennicy, 
Nieumarkt z dawnymi murami miejskimi 
oraz dzielnica ”czerwonych latarni” W 
godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.

7 dzień
Powrót do Polski w godzinach poran-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach
lub pensjonatach o standardzie **/***:
2 noclegi w okolicy Brukseli/Antwerpii,
2 w okolicy Hagi/Rotterdamu. Pokoje 2,
3 osobowe z łazienkami, w większości
hoteli z TV. W hotelach restauracja, bar.
Wyżywienie: 4 śniadania.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom ofer-
ty chęci wykupienia kolacji w dniu rezer-
wacji imprezy. 

Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Wrocław - Luksemburg (ok. 
950 km) - ok.14 godz. Trasa wycieczki 
liczona od granic Polski - 3100 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł 
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, przejaz-
dy komunikacją miejską, opłaty lokalne, 
rezerwacje dla grup, Tour Guide. Koszt - 
ok. 170 EUR, Pilot rozlicza sie z uczestni-
kami z kosztów programowych. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- rejs po kanałach: Amsterdam ok. 18 EUR, 
- rejs po kanałach: Brugia ok. 12 EUR.
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TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KBTH
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-05.052023 3.999 zł 2.399 zł
02 05.08-11.08.2023 3.832 zł 2.299 zł
03 02.09-08.09.2023 3.832 zł 2.299 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 900 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  2299 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

7 dni
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy i Austrię. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
Vaduz – stolicy Księstwa Liechtenste-
in- „wciśniętego” pomiędzy terytorium 
Szwajcarii i Austrii. Krótki spacer po 
mieście oraz czas wolny. Następnie 
przejazd do Lucerny gdzie zobaczymy 
m.in. średniowieczne, drewniane mosty, 
urokliwe place oraz najbardziej znany w 
Szwajcarii pomnik „Umierającego Lwa”. 
Wizyta w Ogrodzie Lodowcowym w któ-
rym atrakcją są pomniki natury, a także 
labirynt luster Alhambra. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

3 dzień
Po śniadaniu przejazd w Alpy Berneńskie 
do Interlaken. Miejscowość ta jest ma-
lowniczo położona pomiędzy jeziorami 
Thunersee i Brienzersee, u stóp słynne-
go „trio”: Eiger (3.970 m), Mönch (4.107 
m) i Jungfrau (4.158 m). Pełen wrażeń 
wjazd najwyższą szynową koleją zębatą 
w Europie, uruchomioną w 1912 r.- na 
przełęcz Jungfraujoch (3.454 m n.p.m.). 
Trasa o długości 7 km wykuta jest w litej 
skale. W znajdującym się na szczycie pa-
łacu lodowym można zwiedzić labirynt z 
rzeźbami wykutymi w lodzie, a z platfor-

my widokowej zachwycać się panoramą 
najdłuższego w Alpach lodowca Aletsch, 
wpisanego na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Przejazd do hotelu, kola-
cja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Berna - stolicy 
Szwajcarii. W trakcie spaceru zobaczy-
my malowniczą starówkę podcieniami 
wpisaną na listę UNESCO, dom Alberta 
Einsteina, wieżę zegarową, katedrę św. 
Wincentego i budynki parlamentu. Na-
stępnie przejazd do Lozanny, gdzie zoba-
czymy m.in  gotycką katedrę Szwajcarii, 
Fontannę Sprawiedliwości oraz ratusz. 
W godzinach popołudniowych przejazd 
do Montreux – głównego miasta Riwiery 
Szwajcarskiej. Spacer słynną „kwitnącą 
promenadą”, z pomnikiem Freddie’go 
Merkury. Przejazd do zamku Chateau de 
Chillon. Zwiedzanie średniowiecznych 
wnętrz jednego z najliczniej odwiedza-
nych zamków w Szwajcarii,. Przejazd do 
hotelu w okolicy Jeziora Genewskiego, 
kolacja, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do francuskiego 
Chamonix - słynnego centrum sportów 
zimowych, miejsca pierwszej zimowej 
olimpiady w 1924 roku. Dla chętnych 
wjazd kolejką linową na szczyt Aiguille 
du Midi (3.842 m. n.p.m.) położony u 

podnóża „korony Alp” – Mont Blanc. W 
godzinach popołudniowych przejazd do 
Genewy słynącej  z produkcji najdroż-
szych szwajcarskich zegarków. Zwiedza-
nie centrum Genewy: dom Jean-Jacques 
Rousseau – słynnego myśliciela, miesz-
kańca Genewy, Place du Bourg-de-Four 
- najstarszego placu w Genewie; katedry 
św. Piotra, gdzie swoje kazania wygłaszał 
Jan Kalwin, a także Jet d`Eau – najwyższą 
fontannę świata utrzymującą w jednej 
chwili w powietrzu 7 ton wody! Czas 
wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, noc-
leg.

6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Zurychu. Zwie-
dzanie miasta: Lindenhof - dawny po-
sterunek rzymski, ulicę Bahnhofstrasse, 
która w swych podziemiach kryje słynne 
bankowe skarbce, kościół Fraumünster 
z witrażami autorstwa Marca Chagalla 
oraz Grossmünster - świątyni, w której 
kazania głosił Ulrich Zwingli - „ojciec” 
szwajcarskiej reformacji. Czas wolny. Na-
stępnie przejazd komunikacją miejską na 
punkt widokowy Uetliberg. Dla chętnych 
rejs statkiem po Jeziorze Zuryskim. W 
godzinach wieczornych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.

7 dzień
Powrót do Polski w godzinach poran-
nych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o 
standardzie**/***: 2 noclegi w okolicy 
Lucerny, 2 w okolicy Jeziora Genewskie-
go. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, 
w większości hoteli z TV. W hotelach re-
stauracja, bar.
Wyżywienie: 4 śniadania serwowane, 4 
kolacje dodatkowo płatne.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie.
Przejazd: Wrocław - Vaduz (ok. 950 km) 
- ok. 13 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 2800 km. 

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne i rezerwacyjne, 
Tour Guide. Koszt - ok. 100 CHF. Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- kolejka Interlaken-Jungfraujoch ok. 200 
CHF,
- kolejka Aguilledu Midi ok. 70 EUR,
- Wąwóz Aare – ok. 10 CHF (min. 25 
osób).
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TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KITL 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 08.07-14.07.2023 4.999 zł 2.999 zł
02 05.08-11.08.2023 4.999 zł 2.999 zł
03 02.09-08.09.2023 4.999 zł 2.999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 800 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 4 obiadokolacji: 500 zł

Organizator: Almatur - Katowice

7 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  2999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 



  EurOPA ZAChODNIA 85
Organizator: Almatur - Katowice

Zurych 

Lozanna 
Montreux

Berno 

Szwajcaria

Włochy

Francja

Niemcy

AustriaLucerna 

Zermatt

1 dzień
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jaz-
dy. Przejazd przez Niemcy i Austrię. W 
trakcie przejazdu planowane są krótkie 
postoje.

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
miejscowości Stein nad Renem. Spacer 
po starówce. Następnie rejs statkiem 
po Renie do Szafuzy. Krótkie zwiedzanie 
zabytkowej części miasta. Przejazd au-
tokarem do Neuhausen, gdzie znajduje 
się największy w Europie wodospad 
Rheinfall. Rejs panoramiczny po rzece u 
podnóża wodospadu oraz zamku Laufen. 
Przejazd do hotelu w okolicy granicy nie-
miecko -szwajarskiej . Zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Zurychu, największego miasta Szwaj-
carii. Spacer ulicą Bahnhofstrasse, 
zobaczymy taras widokowy Lindenhof 
- dawny posterunek rzymski, kościół 
Fraumünster z witrażami autorstwa 
Marca Chagalla oraz Grossmünster 
- świątynię, w której kazania głosił 
Ulrich Zwingli. Czas wolny. W godzi-
nach popołudniowych przejazd auto-
karem do Bazylei. Spacer po ulicach 
starego miasta, gdzie zobaczymy m.in. 
katedra Münster, taras Pfalz, ratusz i 
fontanna postmodernistycznego twór-
cy Tinguely’ego. Czas wolny, następnie 
przejazd do hotelu w okolicy Lucerny/
Zurychu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wycieczka na górę Pilatus 
(2.132 m n.p.m.). Wjazd na szczyt naj-
bardziej stromą, zębatą koleją świata. Ze 
szczytu podziwiać będziemy panoramę 
Alp i Jeziora Czterech Kantonów. Następ-
nie przejazd do Lucerny i spacer po sta-
rówce: m.in. średniowieczne, drewniane 
mosty, urokliwe place oraz najbardziej 
znany w Szwajcarii pomnik „Umierają-
cego Lwa”. Wizyta w Ogrodzie Lodow-
cowym w którym atrakcją są pomniki 

natury, a także labirynt luster Alhambra. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, 
nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd autokarem do 
Berna. Spacer ulicami szwajcarskiej 
stolicy, której starówka wpisana jest na 
listę UNESCO: m.in. Bärenpark – park 
zamieszkiwany przez niedźwiedzie, ulica 
Kramgasse, wzdłuż której na długości 6 
km ciągną się kamienice z podcieniami; 
katedra św. Wincentego z ponad 100 
metrową wieżą; zabytkowe fontanny, 
wieża zegarowa Zytglogge; gmach szwaj-
carskiego parlamentu. Czas wolny. Po 
południu przejazd do miasteczka Murten 
położonego nad jeziorem o tej samej na-
zwie, na granicy wpływów dwóch kultur 
– niemieckiej i francuskiej. Krótki spacer 
po miejscowości. Przejazd w okolice Je-
ziora Genewskiego, zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu spacer po popularnym ku-
rorcie Ouchy, położonym tuż nad brze-
giem Jeziora Genewskiego. W godzinach 
południowych rejs statkiem po Jeziorze 
Genewskim do francuskiego miastecz-
ka Evian-les-Bains. Z pokładu statku 
można podziwiać panoramę Riwiery 
Szwajcarskiej z winnicami i alpejskimi 
szczytami. Krótki pobyt w miejscowości 
uzdrowiskowej Evian, która swą sławę 
zawdzięcza rozlewni wód mineralnych, a 
następnie powrót statkiem do Lozanny. 
Spacer po centrum miasta: m.in. katedra 
gotycka, stare miasto, Fontanna Spra-
wiedliwości i ratusz. Przejazd przez sły-
nący z tradycji uprawy winorośli region 
Lavaux w okolice Montreux do zamku 
Chateau de Chillon. Zwiedzenie średnio-
wiecznych wnętrz jednego z najliczniej 
odwiedzanych zamków w Szwajcarii. Na-
stępnie przejazd do Lozanny. Przejazd do 
hotelu, kolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wyjazd autokarem w stro-
nę Zermatt, jednej z najsłynniejszych 

górskich miejscowości w Szwajcarii, 
położonej u stóp legendarnego szczytu 
Matterhorn i w całości zamkniętej dla 
ruchu kołowego. Przyjazd do Täsch, a 
następnie kontynuacja podróży pocią-
giem. Spacer po miejscowości Zermatt, 
podczas którego zobaczymy  dzielnicy 
Hinterdorf, w której zachowały się trady-
cyjne drewniane stodoły. Dla chętnych 
wjazd kolejką linową na Klein Matter-
horn (3.883 m n.p.m.). Możliwość po-
dziwiania zapierającej dech w piersiach 
panoramy Alp 360° oraz zejścia do pa-
łacu lodowego wykutego w lodowcu na 
głębokości 15 metrów. Powrót do hote-
lu, kolacja, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Gruyeres, gdzie 
wytwarzany jest jeden z najbardziej zna-
nych szwajcarskich serów. Zwiedzenie 
pomieszczeń, w których odbywa się pro-
dukcja oraz degustacja sera Gruyeres. 
Następnie przejazd autokarem do Broc. 
Spacer po fabryce czekolady Cailler, na-
leżącej do słynnego koncernu Nestle. 
Na zakończenie zwiedzanie poczęstunek 
słodkim poczęstunkiem. Wczesnym po-
południem wyjazd w stronę Polski. Prze-
jazd przez Austrię i Niemcy.

9 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzi-
nach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hote-
lach o standardzie**/***:1 nocleg w 
okolicy granicy nimiecko-szwajcarskiej, 
2 noclegi w okolicy Lucerny/Zurychu, 3 
noclegi w okolicy Jeziora Genewskiego. 
Pokoje 2, 3osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań serwowanych, 6 
kolacji dodatkowo płytnych.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Wrocław - Stein nad Renem 
(ok. 930 km)- ok. 13 godz. 
Trasa wycieczki liczona od granic Polski 
– ok. 3100 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne i rezerwacyjne, 
Tour Guide. Koszt - ok. 155 CHF, Pilot 
rozlicza się z uczestnikami z kosztów pro-
gramowych,
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Rejs po Jeziorze Genewskim - 40 CHF,
- Kolejka na Pilatus – ok. 75 CHF,
- Kolejka na Klein Matterhorn - ok. 120 CHF, 
- Wąwóz rzeki Aare - ok. 10 CHF.

é  Stein nad Renem é Szafuza é Zurych é Bazylea é Góra Pi latus é Jezioro Czterech Kantonów é Lucerna é Berno é 
Murten é Jezioro Genewskie é Evian les Bains é Montreux é Lozanna é Zermatt é Matterhorn é Broc é Gruyeres é

Szwajcaria

Szwajcarskie specjały

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KITS
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 15.07-23.07.2023 5.999 zł 3.599 zł
02 12.08-20.08.2023 5.999 zł 3.599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 6 obiadokolacji: 750 zł

9 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  3599 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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Organizator: Almatur - Katowice

Zurych 

Lozanna 
Montreux

Berno 

Szwajcaria

Włochy

Francja

Niemcy

AustriaLucerna 

Zermatt

1 dzień
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jaz-
dy. Przejazd przez Niemcy i Austrię. W 
trakcie przejazdu planowane są krótkie 
postoje. 

2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do 
Szwajcarii. Przejazd malowniczą trasą 
wzdłuż brzegu Jeziora Bodeńskiego do 
Szafuzy. Krótki spacer po zabytkowej 
części miasta. Następnie przystanek 
przy największym w Europie wodospa-
dzie Rheinfall – panorama 23-metrowej 
kaskady z zamku Laufen. W godzinach 
popołudniowych przejazd do Zurychu, 
stolicy światowej finansjery. Spacer po 
starym mieście, gdzie zobaczymy m.in. 
ulicę Bahnhofstrasse z ekskluzywnymi 
butikami oraz słynne świątynie – kościół 
Fraumünster z witrażami autorstwa Mar-
ca Chagalla oraz Grossmünster, gdzie 
kazania głosił Ulrich Zwingli – „ojciec” 
szwajcarskiej reformacji. Dla chętnych 
godzinach popołudniowych rejs statkiem 
po Jeziorze Zuryskim. Przejazd do hotelu 
w okolicy granicy szwajcarsko-niemiec-
kiej. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Lucerny i spa-
cer po lucerneńskiej starówce: m.in. śre-
dniowieczny Most Kapliczny, fragmenty 
dawnych murów miejskich, urokliwe 
place oraz najbardziej znany w Szwajcarii 
pomnik „Umierającego Lwa”. Następnie 
dla chętnych wycieczka na legendarną 
górę Pilatus (2.132 m n.p.m.). Ze szczytu 
podziwiać będziemy panoramę Alp i Je-
ziora Czterech Kantonów. W godzinach 
popołudniowych przejazd do miejsco-
wości Meiringen. Spacer wąwozem rzeki 
Aare (ok. 1,5 km), którego ściany wzno-
szą się na wysokość 180 m. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. 

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i prze-
jazd autokarem do Berna. Spacer ulica-
mi szwajcarskiej stolicy, której starówka 
wpisana jest na listę UNESCO: m.in. 
Bärenpark – park zamieszkiwany przez 
niedźwiedzie, od których wywodzi się 
nazwa stolicy, ulica Kramgasse wzdłuż 
której na długości 6 km ciągną się ka-
mienice z podcieniami, katedra św. Win-
centego z ponad 100 metrową wieżą, 

zabytkowe fontanny, w tym słynna Fon-
tanna Wielkoluda – olbrzyma pożerają-
cego dzieci, wieża zegarowa Zytglogge. 
Następnie przejazd w region Appenzell, 
gdzie wytwarzany jest jeden z najbar-
dziej znanych szwajcarskich serów. Zwie-
dzenie serowarni pokazowej w Stein z 
możliwością zakupu tradycyjnych pro-
duktów. W godzinach popołudniowych 
wyjazd w stronę Polski. Przejazd przez 
Austrię i Niemcy.

5 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzi-
nach porannych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach o 
standardzie**/***Pokoje 2, 3osobowe z 
łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 kolacje.
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. 
Przejazd: Wrocław - Stein nad Renem 
(ok. 930 km)- ok. 13 godz. Trasa wyciecz-
ki liczona od granic Polski – ok. 3100 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł,
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłaty lokalne i rezerwacyjne, 
Tour Guide. Koszt – ok 50 CHF, Pilot roz-
licza się z uczestnikami z kosztów progra-
mowych.
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Kolejka na Pilatus – ok. 75 CHF,
- rejs statkiem po Jeziorze Zuryskim. – 
ok. 15 CHF,

é  Szafuza é Wodospad Rheinfal l  é Zurych é Lucerna é Góra Pilatus é  
Wąwóz Aare é Berno é Serowarnia Appenzell  é

Szwajcaria

Szwajcarski Express

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KITE
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 28.04-02.05.2023 3.332 zł 1.999 zł
02 07.06-11.06.2023 3.499 zł 2.099 zł
03 11.08-15.08.2023 3.332 zł 1.999 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.

5 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  1999 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy w kierunku Fran-
cji. W trakcie przejazdu krótkie postoje i 
przerwa na posiłek.

2 dzień
W godzinach południowych przyjazd do 
Paryża. Zwiedzanie miasta: Wieża Eif-
fel’a - dla chętnych możliwość wjazdu i 
podziwiania pięknej panoramy miasta. 
Następnie (dla chętnych) rejs statkiem 
wzdłuż wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO nabrzeża 
Sekwany, rzeki ściśle związanej z historią 
Paryża i rozwojem miasta. Zakwaterowa-
nie w hotelu. Nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Fontaineble-
au, gdzie zwiedzimy zamek królewski i 
ogrody. To perełka wśród zamków - usy-
tuowany urokliwie na skraju wielkiego 
lasu był miejscem wypoczynku Królów 
Francji, a przy tym ważnym ośrodkiem 
politycznym, dyplomatycznym i kultu-
ralnym. Po jego „wielkich’ mieszkańcach 
pozostały bogato udekorowane kom-
naty oraz unikatowa biblioteka. Dalsze 

dzieje Francji poznamy spacerując po 
Wersalu, jednym z najwspanialszych 
pałaców Francji, związanym z postacią 
„Króla Słońce” - Ludwika XIV. Zwiedzimy 
apartamenty królewskie z Galerią Zwier-
ciadlaną oraz spędzimy czas w słynnych  
wersalskich ogrodach. Wieczorem wró-
cimy do Paryża na spacer po dzielnicy 
Montmartre: m. in. Bazylika Sacre-Coeur 
i Plac Malarzy du Tertre - jeden z najbar-
dziej malowniczych zakątków Paryża. 
Następnie Plac Blanche ze słynnym ka-
baretem Moulin Rouge, powrót do ho-
telu na nocleg. 

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i 
przejazd na Pola Elizejskie: Łuk Triumfal-
ny, Opera Paryska i Plac Vendome, mu-
zeum Perfum. Spacer Dzielnicą Łacińską: 
Sorbona, Panteon, gdzie pochowana jest 
między innymi Maria Skłodowska Curie 
i Luis Braile, odwiedzimy także Ogrody 
Luksemburskie z Pałacem będącym sie-
dzibą Senatu. Na wyspie Cite będącej 
kolebką Paryża zobaczymy m. in. Katedrę 
Notre Dame. W godzinach wieczornych 
wyjazd w drogę powrotną.

5 dzień
Powrót do Polski w godzinach popołu-
dniowych.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach 
o standardzie**/***na przedmieściach 
Paryża. Pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania kontynentalne; 
możliwość wykupienia obiadokolacji w 
restauracji samoobsługowej (przystaw-
ka, danie główne, deser); 
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może 
ulec zmianie. Prosimy o zgłaszanie 
sprzedawcom chęci wykupienia obia-
dokolacji w dniu rezerwacji imprezy. W 
celu sprawnej realizacji programu część 
przejazdów może być realizowana me-
trem lub RER-em.  
Przejazd: Wrocław - Paryż (ok. 1.200 km) 

– ok. 17 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 3700 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, wjazdy do miast, przejazdy ko-
munikacją miejską, Tour Guide. Koszt 
- ok. 95 EUR. Pilot rozlicza się z uczestni-
kami z kosztów programowych.
- programu fakultatywnego 

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Wieża Eiffel’a: ok. 27 EUR (trzecia plat-
forma)
- rejs po Sekwanie: ok. 17 EUR.

é  Paryż é Wersal é Fontainebleau  é

Francja

Paryskie rendez-vous

Atlantic
Ocean

United Kingdom 

Atlantic
Ocean

United Kingdom 

Paryż 
Wersal

Szwajcaria

Włochy

Niemcy

Belgia

Francja

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KFTE
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 28.04-02.05.2023 2.665 zł 1.599 zł
02 07.06-11.06.2023 2.832 zł 1.699 zł
03 11.08-15.08.2023 2.665 zł 1.599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 400 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 50 EUR

5 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  1599 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy w kierunku Fran-
cji. W trakcie przejazdu krótkie postoje i 
przerwa na posiłek.

2 dzień
W godzinach południowych przyjazd do 
Paryża. Zwiedzanie miasta: Wieża Eif-
fl’a - dla chętnych możliwość wjazdu i 
podziwiania pięknej panoramy miasta. 
Następnie dla chętnych rejs statkiem 
wzdłuż wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO nabrzeża 
Sekwany, rzeki ściśle związanej z historią 
Paryża i rozwojem miasta. Zakwaterowa-
nie w hotelu. Nocleg.

3 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Do-
liny Loary. Zwiedzanie zamku w Cham-
bord. Przejazd urokliwą trasą do zamku 
Chenonceau nad rzeką Cher. Czas wolny 
w ogrodach Diany z Poitiers Katarzyny 
Medycejskiej. Przejazd do Amboise, 
przepięknie położonego nad Loarą, 
Spacer wzdłuż jaskiń troglodytów do 
pałacyku Clos Luce (zwiedzanie tylko z 
zewnątrz), rezydencji, w której ostatnie 

lata swojego życia spędził Leonardo da 
Vinci. Możliwość zakupu miejscowych 
win. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu spacer po Dzielnicy Łaciń-
skiej:  Panteon - groby słynnych Fran-
cuzów oraz Marii Skłodowskiej- Curie, 
Sorbona – jeden z najstarszych uniwer-
sytetów Europy, Ogrody Luksemburskie 
z Senatem Francji, Wyspa Cité – naj-
starsza część Paryża, gotycka katedra 
Notre Dame (z zewnątrz). Zwiedzanie 
Muzeum d’Orsay - kolekcja obrazów 
impresjonistów (Claude Moneta, Pierra 
Renoira, Paula Cezanne, Edgara Degasa 
i Vincenta Van Gogha). Spacer uliczkami 
Montrmartre na Place du Tertre z pełny-
mi unikalnej atmosfery restauracjami i 
kabaretami.  Nad tym wszystkim góruje 
bazylika Sacre Coeur. U stóp wzgórza 
Montrmartre przejdziemy przez Plac 
Pigalle i Plac Blanche ze słynnym kaba-
retem Moulin Rouge. Wieczorem wyjazd 
najszybszą w Europie windą na wieżę 
Montparnasse - oświetlona panorama 
miasta z wieżą Eiffl’a w tle. Powrót do 
hotelu, nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Wersalu, jed-
nego z najwspanialszych pałaców Fran-
cji, związanego z postacią „Króla Słońce” 
- Ludwika XIV. Zwiedzanie apartamen-
tów królewskich z Galerią Zwierciadlaną 
i spacer po ogrodach wersalskich. Po-
wrót do Paryża. Zwiedzanie Luwru - jed-
nego z największych na świecie muzeów 
z unikatowymi dziełami sztuki: Mona 
Lisa, Nike z Samotraki i Wenus z Milo. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

6 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd komunikacją miejską do cen-
trum Paryża i piesze zwiedzanie miasta: 
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie oraz Mu-
zeum Perfum, gdzie zapoznamy się nie 
tylko z historią perfum, ale także z wielo-
ma ciekawostkami związanych z francu-
skim dworem. Na koniec Opera Paryska i 
Plac Vendome ze słynnym hotelem Ritz i 
kamienicą, w której mieszkał i zmarł Fry-
deryk Chopin. Wyjazd w drogę powrotną 
do Polski.

7 dzień
W godzinach południowych powrót do 
Polski.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach 
o standardzie**/***na przedmieściach 
Paryża. Pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne; 
4 obiadokolacje dodatkowo płatne (w 
restauracji samoobsługowej).
Transport: Komfortowy autokar z WC, 
klimatyzacją, barkiem i video.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. 
Opieka pilota.

UWAGI
Kolejność realizacji programu może ulec 
zmianie. Prosimy o zgłaszanie sprzedaw-
com chęci wykupienia kolacji w dniu 
rezerwacji imprezy. W celu sprawnej re-
alizacji programu część przejazdów może 

być realizowana metrem lub RER-em.   
Przejazd: Wrocław - Paryż (ok. 1.200 km) 
– ok. 17 godz. Trasa wycieczki liczona od 
granic Polski - ok. 3700 km.

INFORMACJE O CENIE
Cena podstawowa nie obejmuje:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 20 zł
- kosztów realizacji programu ponoszo-
nych przez uczestnika podczas trwania 
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty 
lokalne, wjazdy do miast, przejazdy ko-
munikacją miejską, Tour Guide. Koszt 
- ok. 180 EUR. Pilot rozlicza sie z uczest-
nikami z kosztów programowych. 
- programu fakultatywnego.

PROGRAM FAKULTATyWNy
- Wieża Eiffl’a: ok. 27 EUR (trzecia plat-
forma),
- rejs po Sekwanie: ok. 17 EUR.

é  Paryż é Zamki nad Loarą é Wersal é

Francja

Paryż i zamki

Atlantic
Ocean

United Kingdom 

Atlantic
Ocean

United Kingdom 

Paryż 

Szwajcaria

Włochy

Niemcy

Belgia

Francja

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KFTL 
Nr Termin Cena  

katalogowa
W promocji 
już od:

01 29.04-05.05.2023 3.499 zł 2.099 zł
02 03.06-09.06.2023 3.832 zł 2.299 zł
03 08.07-14.07.2023 3.499 zł 2.099 zł
04 12.08-18.08.2023 3.499 zł 2.099 zł
05 02.09-08.09.2023 3.499 zł 2.099 zł
06 16.09-22.09.2023 3.499 zł 2.099 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 800 zł
Single bez dopłat - dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
Dopłata do 4 obiadokolacji : 85 EUR

7 dni

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz 
dopłat za miejsce wsiadania na str. 130-131

Rozkład jazdy nR 3

Cena od  2099 zł
dla stałych klientów - zniżka 5% 

Organizator: Almatur - Katowice
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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!
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot samolotem bez-
pośrednio do Gruzji. 

2 dzień
Rano przylot do Tbilisi. Przejazd do hote-
lu. Po śniadaniu ruszamy na spotkanie ze 
stolicą Gruzji. Podczas spaceru poznamy 
lokalną architekturę i zabytki, usłyszymy 
też opowieści o historii i współczesnym 
życiu miasta. Zwiedzimy Katedrę Sameba 
(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. Pod-
czas pieszej wycieczki po starej części Tbi-
lisi zwiedzimy Abanotubani - dzielnicę ze 
słynnymi łaźniami siarkowymi i domami 
z drewnianymi balkonami. Przejdziemy 
ulicami Szardena i Herakliego. Zobaczy-
my nowoczesny Most Pokoju nad rzeką 
Mgwari, rezydencję patriarchy Gruzji 
Eliasza II-go oraz fantazyjne wieżyczki 
Teatru Lalek Rezo Gabriadze. Odwiedzi-
my pchli targ na „Suchom mostu”. Tutaj 
każdy będzie mógł znaleźć odpowiedni 
upominek z Gruzji. Przejazd Prospektem 
Rustaweli – najbardziej reprezentacyjną 
ulicą Tbilisi z wieloma budynkami admi-
nistracji państwowej, w tym Parlamentu 
Gruzji i Akademii Nauk. Tu mają swą sie-
dzibę Opera i Teatr Baletowy, Muzeum 
Narodowe, Teatr Dramatyczny, liczne 
banki, itd. Ten dzień z pewnością przy-
niesie wiele pozytywnych wrażeń z od-
krywania Tbilisi. Kolacja i nocleg.

3 dzień
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Kache-
tii – regionu znanego z produkcji do-
skonałych gruzińskich win. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od wizyty w Cinandali, 
znanym centrum produkcji wina. Odwie-
dzimy dawne dobra kniazia Aleksandra 
Czawczawadze, z przepięknym parkiem 
i domem-muzeum. Potem pojedziemy 

podziwiać główne miasto Kachetii – Te-
lavi. Lunch w lokalnej winnicy Kindzma-
rauli, gdzie będziemy kosztować wina 
gruzińskie, produkowane tradycyjnymi 
metodami w wielkich glinianych naczy-
niach, zwanych „kvevri”. Po degustacji 
wycieczka do klasztoru Bodbe, gdzie po-
chowana jest św. Nino, patronka Gruzji. 
Następnie przejazd do Sighnaghi, naj-
bardziej malowniczego zakątka Kachetii, 
miasteczka muzyki, sztuki i miłości. Pod-
czas spaceru zobaczymy średniowieczną 
fortecę, której podwójne mury obronne 
otaczają miasto oraz będziemy podzi-
wiać panoramiczny widok na dolinę Ala-
zani. Powrót na nocleg do Tbilisi.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Mcchety - 
dawnej stolicy Gruzji. Odwiedzimy klasz-
tor Dżwari z VI wieku znajdujący się na 
szczycie góry, u zbiegu rzek Mgwari i 
Aragwi z przepięknym widokiem na za-
bytki miasta. Następnie zwiedzimy ka-
tedrę Sweti Cchoweli, która stanowiła 
w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji 
i wiecznego spoczynku władców Gruzji. 
Potem, podczas spaceru uliczkami starej 
Mcchety, będzie czas wolny na odpo-
czynek i zakup upominków. Przejazd do 
miasta Gori, nad którym góruje staro-
żytna twierdza, a w którym przyszedł na 
świat Józef Stalin. Stamtąd ruszamy do 
Upliszczyche, gdzie zwiedzimy starożyt-
ne skalne miasto, kiedyś najpotężniejsze 
centrum kulturowe, polityczne i eko-
nomiczne. Upliszczyche to fascynujący 
niezwykłymi widokami światowy unikat, 
wyrzeźbiony w wulkanicznej skale, któ-
rego świątynie, teatry, mieszkania przez 
wiele wieków służyły potężnej społecz-
ności. Nocleg i kolacja w Tskaltubo.

5 dzień
Śniadanie w hotelu. Przyjazd do Kutaisi, 
drugiego co do wielkości miasta Gru-
zji. Odwiedzimy miejscowy bazar, gdzie 

można kupić gruzińskie przyprawy, sło-
dycze itp. Zobaczymy centrum z jego za-
bytkami, pospacerujemy po centralnym 
parku podziwiając panoramę miasta. 
Następnie wyjazd w rejon Imereti, gdzie 
zwiedzimy zespół architektoniczny Gelati 
z XII w. założony przez potężnego króla 
Dawida Budowniczego. W średniowieczu 
klasztor był najważniejszym centrum kul-
tury Gruzji. Przejazd w stronę głównego 
grzbietu Kaukazu do Mestii w tajemni-
czej Swanetti. Po drodze będziemy po-
dziwiać przepiękny widok na śródgórski 
inguski zbiornik wodny oraz ośnieżone 
szczyty Wysokiego Kaukazu. Zakwatero-
wanie w hotelu Mestii, kolacja i nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Po śniadaniu wizyta w Mu-
zeum Etnograficznym w rodowej wieży 
rodu Margianii. Wyjazd samochodami 
terenowymi malowniczą trasą do Uszguli 
- najwyżej położonej (2200 m.n.p.m), za-
mieszkałej wioski u podnóża góry Szcha-
ra (5068 m n.p.m). Uszguli jest cennym 
zabytkiem architektury i historii, co w 
dużej mierze sprawiło, że Górna Swane-
tia została wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wioska słynie z tra-
dycyjnych swaneckich domów ze smukły-
mi 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 gór-
skiej scenerii Kaukazu w kierunku górują-
cego nad okolicą szczytu Szchary. Powrót 
na kolację i nocleg do Mestii.

7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Batumi stolicy 
Adżarii. Po drodze postój w Zugdidi, sto-
licy Megrelii - mitycznej Kolchidy, gdzie 
zwiedzimy Pałac księcia Dadianiego z XIX 
w. Rodzina Dadiani, to stary arystokra-
tyczny ród spokrewniony z Napoleonem 
Bonaparte. Po przyjeździe do Batumi 

zakwaterowanie, kolacja, a następnie 
wieczorny spacer po urokliwym mieście. 
Zobaczymy bulwar nadmorski ze śpiewa-
jącymi fontannami, Pomnik Ali i Nino oraz 
Plac Batumi. Powrót do hotelu, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu wyjeżdżamy na południe 
do Twierdzy Gonio, gdzie zwiedzimy li-
czący 2100 lat rzymski obóz warowny. 
Następnie zwiedzanie Ogrodu Botanicz-
nego w Batumi (pow. 113 ha), jednego z 
największych na świecie, gdzie znajduje 
się ponad 5000 różnorodnych gatunków 
kwiatów, krzewów i drzew. Jest on wy-
jątkowy, 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.

9 dzień
Dzień wypoczynkowy w Batumi – najno-
wocześniejszym kurorcie nadmorskim 
Gruzji i jednym z najładniejszych miast 
nad całym Morzem Czarnym, z odre-
staurowaną starówką i pięknym Parkiem 
Przymorskim. Góry otaczające miasto po-
rośnięte są tropikalną roślinnością. Wspa-
niała architektura, liczne lokale i atrakcje, 
przyjazna atmosfera i wysoki standard 
usług zapewnią nam niezapomniane wra-
żenia. Czas wolny na plażowanie, relaks 
nad morzem, spacery, indywidualne zwie-
dzanie okolicy i degustację miejscowych 
przysmaków. Kolacja i nocleg w Batumi.

10 dzień
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Tbilisi, 
czas wolny, zakwaterowanie w hotelu. 
Pożegnalna kolacja w restauracji z gru-
zińska kuchnią, muzyką i tańcami. 

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

é Tbi l isi  -  stol ica Gruzj i  é malownicze Signaghi i  é Kachetia  -  kraina wina é Mccheta - starożytna stol ica é  
Skalne miasto Upliszczyche é Monastyr Gelat i  é Swanetia - tajemnicza kraina é Batumi - nadmorski kurort é

Gruzja 

Morze Czarne i Kaukaz
11 dni
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o WyPRaWIE
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcą-
cych aktywnie zwiedzać świat, znajdujących 
przyjemność w pokonywaniu trudów da-
lekich podróży i poznawaniu odmiennych 
kultur. Staramy się w miarę możliwości 
docierać również w miejsca położone poza 
obszarami masowej turystyki, ale nie unika-
my miejsc atrakcyjnych i popularnych. Gru-
zja kojarzy się z winem i gościnnością. To 
prawda, a na naszej wyprawie przekonamy 
się o tym osobiście. Poznamy różnorodność 
tego kraju i jego wspaniałe krajobrazy – od 
wysokich szczytów Kaukazu, do plaż Morza 
Czarnego. Oprócz tego Gruzja zasługuje na 
uwagę dzięki swej średniowiecznej spuściź-
nie - wspaniałym, okazałym monastyrom, 
licznym twierdzom oraz wpisanym na listę 
UNESCO pamiątkom kultury i dziedzictwa. 
Odwiedzimy przepiękną i coraz bardziej no-
woczesną stolicę – Tbilisi, pełną winnic Ka-
chetię, liczne pamiątki bogatej historii tych 
ziem, egzotyczną wysokogórską Swanetię i 
Adżarię z jej stolicą – Batumi. Zachwycimy 
się wspaniałą kuchnią, winem, czaczą i folk-
lorem. Odwiedzany kraj różni się kulturowo 
od Polski, a religijność może przybierać 
formy odmienne od naszych. Jednocześnie 

doświadczycie Państwo ogromnej życzliwo-
ści i gościnności skierowanej szczególnie do 
Polaków. Wyprawa nie należy do trudnych, 
jednak musimy mieć świadomość, że cały 
czas uprawiamy aktywną turystykę, uda-
jemy się też w region Wysokiego Kaukazu. 
W trakcie realizacji programu mamy trochę 
pieszych spacerów, w tym pod górkę. Czasa-
mi trzeba też będzie przenieść swój bagaż, 
np. do autokaru. Osoby mające problem z 
krążeniem powinny przed wyjazdem skon-
sultować się z lekarzem. Wyprawie towa-
rzyszy polski pilot, który pomoże Państwu 
radzić sobie z codziennymi problemami.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczą-
cych imprezy - zadaj pytanie e-mailem eg-
zotyka@almatur.pl lub na facebook.com/
almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin 
przelotu, itd. zostaną przesłane do uczest-
ników pocztą elektroniczną w piśmie oko-
ło 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy 
o podanie kontaktowego adresu e-mail 
przy podpisywaniu umowy. Wyżywienie 

poza wymienionym w programie organi-
zuje 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 dokładnie spraw-
dzić, czy dane w rezerwacji są zgodnie z 
dokumentem, na podstawie którego będą 
przekraczane granice. Brak wymaganych 
danych lub ich niezgodność z dokumen-
tem zabieranym na wyprawę, może spo-
wodować dodatkowe koszty związane 
z realizacją imprezy turystycznej lub w 
ostateczności uniemożliwić uczestnictwo 
w zarezerwowanej imprezie. 

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 samo-
lotem rejsowym wraz z opłatami lotni-
skowymi, busy, samochody terenowe.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, 
wstępy do obiektów wymienionych w 
programie, przewodnicy 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 po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności 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, maksymalna: 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 14.08 – 24.08.2023 5713 zł 3999 zł 650 EUR
02 18.09 – 28.09.2023 5713 zł 3999 zł 650 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1100 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% 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 

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spotka-
nie z pilotem. Wylot samolotem, bezpo-
średnio do Gruzji. Przylot do Tbilisi, zakwa-
terowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu ruszamy na spotkanie ze stolicą 
Gruzji. Podczas spaceru poznamy lokalną ar-
chitekturę i zabytki, usłyszymy też opowie-
ści o historii i współczesnym życiu miasta. 
Zwiedzimy Katedrę Sameba (Trójcy Świętej) 
oraz kościół Metechi z XII w. położony na 
opadającej ku rzece skale. Wjazd kolejką 
linową do Twierdzy Narikala z IV w. Piesza 
wycieczka po starej części Tbilisi, zwiedzimy 
Abanotubani - dzielnicę ze słynnymi łaźnia-
mi siarkowymi i typowymi dla architektury 
Tbilisi domami z drewnianymi, rzeźbionymi 
balkonami. Przejazd ulicami Szardena, He-
rakliego, zobaczymy Most Pokoju nad rzeką 
Mgwari, rezydencję patriarchy Gruzji Eliasza 
II-go oraz fantazyjne wieżyczki Teatru Lalek 
Rezo Gabriadze. Przejazd Prospektem Ru-
staweli – reprezentacyjną ulicą Tbilisi z bu-
dynkami administracji państwowej, w tym 
Parlamentu i Akademii Nauk. Tu mają swą 
siedzibę Opera i Teatr Baletowy, Muzeum 
Narodowe, Teatr Dramatyczny, liczne banki 
itd. Kolacja w restauracji. Nocleg.

3 dzień
Śniadanie i wyjazd w kierunku granicy 
Gruzji i Armenii. Przekroczenie granicy. 
Przejazd w kierunku Erewania, po drodze 
zobaczymy górski kurort Diliżan. Zwiedzi-
my zespół klasztorny Hagharcin z XIII w., 
który pojawia się nagle z pomiędzy drzew 
i tworzy wrażenie zaginionego świata. Zbu-
dowany w X w. klasztor był jednym z waż-
niejszych ośrodków kultury i architektury 
sakralnej, podczas ormiańskiego Srebrne-
go Wieku (XII-XIV w.). Przejazd w kierun-
ku jeziora Sewan, jednego z największych 
jezior górskich w Eurazji. Jezioro przyciąga 
turystów swoim urokiem otaczającej go 
przyrody, plażami oferującymi wypoczy-

nek i historią zaklętą w licznych zabytkach. 
Piesza, krótka wycieczka do Sewanawank 
– klasztoru z IX w. Ten zabytek szczególnie 
ważny dla historii i kultury Armenii znajdu-
je się w pobliżu miasta Sewan w miejscu, 
które niegdyś było wyspą, a obecnie na 
skutek obniżenia się poziomu jeziora pół-
wyspem. W programie obiad z lokalnymi 
potrawami, w tym pstrągiem gotowanym 
lub z grilla. Nocleg w Erewaniu.

4 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Erewania – centrum 
miasta, Plac Republiki, Uniwersytet Pań-
stwowy, Parlament oraz górujący nad mia-
stem Monument Matki Armenii. Kaskada 
– pięciopoziomowe schody na wzgórzu w 
centrum miasta, z kawiarniami na świeżym 
powietrzu, rzeźbami, kwiatami i widokami 
na miasto i górę Ararat. Następnie odwie-
dzimy wytwórnię ormiańskiego koniaku i 
spróbujemy tego wspaniałego trunku. Prze-
jazd do pogańskiej Świątyni Słońca w Garni, 
zbudowanej w 77 r. Zniszczona przez trzę-
sienie ziemi w 1679 r. świątynia została od-
restaurowana w latach 70-tych ubiegłego 
wieku. Z Garni udamy się do Geghard, gdzie 
znajduje się wykuta w skale świątynia św. 
Gerarda (XII-XIII w.). To tu wedle legendy 
apostoł Tadeusz przywiózł włócznię, która 
przebiła bok Chrystusa - stąd pochodzi na-
zwa klasztoru, która po ormiańsku oznacza 
„włócznię”. Obecnie grot włóczni znajduje 
się w Eczmiadzyn.  Obiad w restauracji po-
łączony z pokazem wypieku miejscowego 
chleba, zwanego lawaszem. Po powrocie do 
Erewania odwiedzimy Memoriał poświę-
cony ofiarom Genocydu - ludobójstwa po-
pełnionego na ludności ormiańskiej przez 
Imperium Osmańskie w czasie I wojny świa-
towej. Nocleg w Erewaniu.

5 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd do katedry w Eczmiadzynie, naj-
ważniejszej świątyni ormiańskiej, siedziby 
Katolikosa Kościoła Ormiańskiego. Została 

ona wybudowana przez Grzegorza Oświe-
ciciela w latach 301-303, zaraz po tym jak 
król Tiridates III jako pierwszy władca w 
historii przyjął chrześcijaństwo jako religię 
państwową. Jest to jednocześnie najstarsza 
katedra na świecie. W świątyni znajdują się 
rękopisy, ikony, rzeźby, krucyfiksy. Najcen-
niejszym skarbem jest grot Włóczni Prze-
znaczenia, uważanej za relikwię Męki Pań-
skiej, przechowywany w złotym relikwiarzu 
w skarbcu katedralnym. Stamtąd udamy się 
na północ Armenii. Wizyta w zespole klasz-
tornym Achpat położonym na płaskowyżu. 
W XVIII w. mieszkał i tworzył najwybit-
niejszy poeta ormiański Sajat Nova, który 
zasłynął jako poeta – trubadur śpiewający 
swoją poezję. Klasztor znany jest także z ka-
miennych krzyży (chaczkarów) - najstarsze 
z nich stanęły tu już w XI w. Przejazd do gra-
nicy Armenii i Gruzji, przekroczenie granicy, 
przejazd do Tbilisi. Zakwaterowanie. Czas 
wolny. Nocleg w Tbilisi.

6 dzień
Śniadanie. Wyjazd do malowniczej Kachetii 
– regionu znanego z produkcji gruzińskich 
win. Zwiedzanie rozpoczniemy od klaszto-
ru Bodbe, gdzie pochowana jest św. Nino, 
patronka Gruzji. Przejazd do Sighnaghi. W 
tym mieście z bogatą historią, otoczonym 
murami obronnymi i zwieńczonymi licz-
nymi basztami znajdują się ruiny średnio-
wiecznej twierdzy. Podobno mury Sigh-
naghi są drugimi najdłuższymi na świecie, 
ustępując tylko Wielkiemu Murowi w Chi-
nach. Roztacza się z nich widok na Dolinę 
Alazańską. Degustacja win gruzińskich, 
produkowanych tradycyjnymi metodami 
w wielkich glinianych naczyniach, zwanych 
„kvevri. Obiad w gruzińskim domu, z wi-
nem i lokalnymi tradycjami. Warsztaty z 
lepienia gruzińskich pierożków „chinkali”. 
Powrót na nocleg w Tbilisi.

7 dzień
Śniadanie. Podróż wzdłuż Gruzińskiej Drogi 
Wojennej. Wizyta w architektonicznym kom-

pleksie Ananuri z widokiem na otoczony gó-
rami zbiornik wodny Zhinvali. Dalsza podróż 
po Gruzińskiej Drodze Wojennej do mia-
steczka Stepantsminda, położonego u pod-
nóża góry Kazbegi, najbardziej znanej góry 
Gruzji. Nad miastem, jak baśniowy zamek 
góruje klasztor Cminda Sameba zbudowany 
w XIV w., do którego podjedziemy samocho-
dami terenowymi. Nocleg w Guduari.

8 dzień
Śniadanie. Podróż do Upliscyche, umiesz-
czonego na liście UNESCO. Starożytne 
miasto-twierdza Upliscyche jest jednym z 
unikalnych zabytków na świecie. Wyryte w 
wulkanicznej skale gór Kvernaki, to urokli-
we miasteczko fascynuje swą dawną wiel-
kością. Będziemy podziwiać pozostałości 
świątyń, teatrów i budynków mieszkalnych 
połączonych ze sobą krętymi uliczkami-ko-
rytarzami. Po zwiedzaniu twierdzy udamy 
się do Gori, miejscowości gdzie urodził się 
Stalin. Przystanek na pamiątkowe zdjęcie 
przy muzeum dyktatora. Przejazd w kie-
runku Kutaisi, do zespołu architektonicz-
nego Gelati, wpisanego na listę UNESCO. 
Zespół został założony w XII w. przez po-
tężnego króla Dawida Budowniczego. Po 
zwiedzaniu udamy się Kutaisi na spacer po 
centrum miasta. Kolacja i nocleg w okolicy 
Tskaltubo.

9 dzień
Śniadanie. Przejazd do Mcchety - dawnej 
stolicy Gruzji. Odwiedzimy klasztor Dżwa-
ri z VI w. znajdujący się na szczycie góry, u 
zbiegu rzek Mgwari i Aragwi z widokiem 
na zabytki miasta. Zwiedzanie katedry 
Sweti Cchoweli, która stanowiła w ciągu 
wielu stuleci miejsce koronacji i spoczyn-
ku władców Gruzji. Spacer uliczkami sta-
rej Mchety, czas wolny na odpoczynek i 
zakupy. Pożegnalna kolacja w restauracji z 
gruzińską kuchnią i muzyką. Nocleg.

10 dzień
Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. 
Wylot do Polski. 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 Klasztor Geghard é 
Sighnaghi w Kachett i  é Wysoki Kaukaz i  Kazbegi é Monastyr Gelat i  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 daw-
nych czasów, a dla młodszych ciekawym i 
trochę egzotycznym już folklorem. Prócz 
tego w wielu miejscach zetkniemy się z co-
raz szybciej postępująca nowoczesnością. 
Mieszkańcy odwiedzanych krajów są bar-
dzo przyjaźni i serdeczni. Czasem trudno 
będzie odmówić spełnienia wznoszonego 
przez nich toastu, więc trzeba na to uwa-
żać. Wyprawa nie należy do trudnych, 
jednak musimy mieć świadomość, że cały 
czas uprawiamy aktywną turystykę, udaje-
my się też w region Wysokiego Kaukazu. 
W trakcie realizacji programu mamy tro-
chę pieszych spacerów, w tym pod gór-
kę. Czasami trzeba też będzie przenieść 
swój bagaż, np. do autokaru. Osoby ma-
jące problem z krążeniem powinny przed 
wyjazdem skonsultować się z lekarzem. 
Podczas wyprawy odwiedzimy kraje, gdzie 
mieszkańcy wyznają różne religie. W Gru-
zji przeważającą religią jest prawosławie, a 
państwową religią w Armenii od 301 roku 
jest chrześcijaństwo. Ormiańscy chrze-

ścijanie należą do bardzo rytualnego i 
konserwatywnego Ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego. Bardzo prosimy wziąć pod 
uwagę, że jest to świat, który pragniemy 
choć trochę zrozumieć, więc powinniśmy 
się dostosować do innych zwyczajów i nie-
raz odmiennych warunków. Oba kraje są 
bardzo gościnne i piękne. Gruzini są we-
seli, a w ich kraju rozciągniętym od Morza 
Czarnego do wysokich szczytów Kaukazu 
urzekają zapomniane obronne wioski, roz-
ległe winnice, wykute w skałach miasta, 
wiekowe klasztory, czy tętniące życiem 
Tbilisi. Armenia to kraj ludzi o wielkich 
sercach i burzliwej historii. W dawnych 
czasach stworzyli potężną cywilizację po 
które pozostało wiele wspaniałych zabyt-
ków. Zawirowania historyczne sprawiły, 
że wiele armeńskich skarbów znajduje się 
dzisiaj w granicach innych krajów. Także 
symbol Armenii, obecna w kulturze, sztu-
ce, ludzkiej świadomości i godle góra Ara-
rat, leży w granicach Turcji. Wyprawie od 
początku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych go-
dzin przelotu itd. zostaną przesłane do 
uczestników pocztą elektroniczną w pi-
śmie około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego ad-
resu e-mail przy podpisywaniu umowy. 
Wyżywienie poza wymienionym w pro-
gramie organizuje dla chętnych na bieżą-
co pilot. Warto spróbować różnorodnej 
kuchni narodów Kaukazu. Na najwyższy 
szacunek zasługują wina.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie. Wyma-
gany paszport, ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Wizy dla 
obywateli polskich nie są wymagane.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 9 noclegów według 
programu w hotelach o standardzie***, 
pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania w hotelach, 3 
lunche, 4 kolacje, uroczysta kolacja z wy-
stępami folklorystycznymi, degustacje - 
zgodnie z programem.
Transport: Przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, busy lub autoka-
ry, samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, 
wstępy do obiektów wymienionych w 
programie, przewodnicy 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 po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie, aranżowanych przez pilota (orien-
tacyjny koszt ok. 5-12 EUR/ posiłek), 
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności nieprzewidzianych 
w programie,
- zwyczajowych napiwków – ok. 50 EUR.

Minimalna liczba uczestników w grupie: 
14, maksymalna: 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 07.08 – 16.08.2023 6428 zł 4499 zł 650 EUR
02 11.09 – 20.09.2023 6428 zł 4499 zł 650 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1200 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% 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
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot do Ułan Bator z 
przesiadką.

2 dzień
Przylot do Ułan Bator, spotkanie z prze-
wodnikiem, transfer do hotelu. Po krót-
kim odpoczynku wycieczka objazdowa 
po mieście. Zwiedzimy klasztor buddyj-
ski Gandan, największy w Mongolii, z 
bezcennymi dziełami sztuki. Doskonale 
można tu zaobserwować odradzający 
się buddyzm i mnichów, którzy ponow-
nie zasiedlili ocalałe z komunistycznych 
pogromów klasztory. Następnie plac 
Suche Bator z pomnikiem Czingis Chana, 
gmachem Parlamentu i Muzeum Sztuki 
Narodowej Mongolii. Następnie odwie-
dzimy zespół architektoniczny Dzajsan, 
park Buddy. Wieczorem zobaczymy 
koncert folklorystyczny: śpiew gardłowy, 
akrobatyka, tańce narodowe. Kolacja, 
nocleg.

3 dzień
Wcześnie rano wylot do Dalanzadgad 
– stolicy ajmaku Omnogow, na samo 
południe Mongolii. Śniadanie w formie 
suchego prowiantu. Jedziemy w kierun-
ku Pustyni Gobi, obserwując zmienia-
jące się krajobrazy - roślinność powoli 
staje się uboga, a osady ludzkie są coraz 
rzadsze. Docieramy do jednego z naj-
ciekawszych miejsc, do doliny Elyn Am 
w masywie Gurwan Sajchan, którego 
wierzchołki przekraczają 2800 m n.p.m. 
i prawie cały rok zalega tu lód. Góry są 
objęte ochroną w utworzonym tu parku 
narodowym. Stamtąd pojedziemy do 
wydm piaskowych Chongoryn Els – co 
znaczy: beżowe, śpiewające piaski. Wy-
dmy ciągną się na przestrzeni 100 km i 
wchodzą w skład Parku Narodowego 
Gobi Gurwan Sajchan. Spacer po wspa-
niałych wydmach i wizyta u nomadów, 
którzy znakomicie przystosowali się do 
życia w tym ekstremalnie trudnym tere-

nie i zajmują się hodowlą dwugarbnych 
wielbłądów. Obiad i kolacja w bazie tu-
rystycznej, w jurtach (tradycyjnych mon-
golskich namiotach) specjalnie przysto-
sowanych dla zachodnich turystów.

4 dzień
Wczesna pobudka, aby zobaczyć prze-
piękny wschód słońca na pustyni Gobi, 
jednej z najpiękniejszych i najdzikszych 
pustyń świata. Po śniadaniu przejazd 
do Doliny Saksaułów i klifów Bajanzag. 
Droga wiedzie przez bezludne tereny 
do czasu, aż na zupełnym pustkowiu 
wyłonią się czerwone skały - płonące 
klify Bayanzag. Przepięknie wygląda ten 
teren o zachodzie słońca, gdy piasek 
nabiera czerwonej barwy - jest to jeden 
z najpiękniejszych widoków na Ziemi. 
Właśnie tutaj amerykański badacz Roy 
Chapman Andrews odnalazł wiele ska-
mieniałych jaj i szkieletów dinozaurów 
sprzed dziesiątków milionów lat. Zoba-
czymy ,,pustynny las”, składający się z 
karłowatych, liczących kilkadziesiąt lat 
drzew, słynnych saksaułów. Obiad i kola-
cja w bazie turystycznej, nocleg.

5 dzień
Śniadanie, wyjazd w region gór Degler 
Khangai, gdzie w zakolu rzeki Ongi znaj-
dują się ruiny dwóch buddyjskich klasz-
torów Ongijn Chijd z XVII w. Kiedyś był 
to największy kompleks klasztorny Mon-
golii, składający się z 11 świątyń, gdzie 
zamieszkiwało ponad tysiąc mnichów. 
Zniszczony w latach 30 XX w. jest obec-
nie odbudowany i z powrotem zasiedla-
ny. Po obiedzie zwiedzanie klasztorów. 
Przejazd do bazy turystycznej Ongi, za-
kwaterowanie, kolacja i nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wyjazd do dawnej stolicy 
Mongolii - Karakorum. Zwiedzimy tam 
wspaniały buddyjski klasztor Erden Zuu. Po 
obiedzie w plenerze pojedziemy do oazy 
Bajangobi - co znaczy bogata pustynia. 

Krótki spacer po wydmach, z których bę-
dziemy podziać okoliczne góry i doliny oraz 
słuchać śpiewu licznych tu ptaków. Będzie 
możliwość przejechać się na dwugarbnym 
wielbłądzie (10 EUR). Kolacja i nocleg w 
bazie turystycznej w mongolskim Ałtaju.

7 dzień
Śniadanie, wyjazd do Ułan Bator. Po dro-
dze obiad w plenerze. Po przyjeździe do 
miasta dla chętnych zakupy w sklepie 
,,Wykonano w Mongolii”. Zakwaterowa-
nie w hotelu, czas wolny. Kolacja, nocleg.

8 dzień
Śniadanie w hotelu, wyjazd do Parku 
Narodowego Terelż. Tam znajdziemy 
najpiękniejsze krajobrazy z ogromnymi, 
dziwacznymi skałami, lasem i przezro-
czystymi górskimi rzekami. Po drodze 
zobaczymy pomnik Czyngis Chana. Jest 
to największy na świecie (30 m) pomnik 
przedstawiający człowieka na koniu. Do 
budowy pomnika wykorzystano 250 ton 
stali. W Terleżu zobaczymy ogromną 
skałę w kształcie żółwia, jest to symbol 
Terleża. Pójdziemy do Buddyjskiego Cen-
trum Medytacji, skąd rozpościera się 
przepiękny widok na Terleż. Chętni mogą 
pojeździć konno. Kolacja i nocleg.

9 dzień
Po śniadaniu powrót do Ułan Bator. Zwie-
dzanie Pałacu Zimowego Bogd Khan. Jest 
to jedyny zachowany do naszych czasów 
pałac zwierzchników buddyzmu tybetań-
skiego Mongolii, o wspaniałej, unikalnej 
architekturze. Zwiedzanie Pałacu Zimo-
wego Bogd Khan. Jest to jedyny zachowa-
ny do naszych czasów pałac zwierzchni-
ków buddyzmu tybetańskiego Mongolii. 
Wizyta w sklepie z wyrobami z kaszmiru. 
Spacer po mieście i odwiedziny w Uni-
wermagu. Ostatnie zakupy, czas wolny. 
Kolacja pożegnalna w restauracji. Nocleg.

10 dzień
Wczesne śniadanie, transfer na lotnisko, 
wylot do Warszawy. Przylot do Warszawy. 

é  Ułan Bator - stol ica Mongoli i  é Dalanzadgad é Wydmy na Gobié Noclegi w jurtach é Płonące kl i fy 
Bajanzag é Buddyjskie klasztory Ongijn Chijd éKarakorum - dawna stol ica é Park Narodowy Terelż é

Mongolia  

Jurty na Gobi
10 dni
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o WyPRaWIE
Wyprawa jest dość intensywna, ze 
względu na duże przestrzenie do poko-
nania oraz bogaty program zwiedzania. 
Przeznaczona jest dla osób lubiących 
dynamiczne podróżowanie, którym nie 
przeszkadzają częste zmiany miejsc i 
korzystanie z różnych środków lokomo-
cji, a także dla tych którzy przedkładają 
chęć dogłębnego poznania kultury ob-
cego kraju nad wygody w luksusowych 
hotelach. Podczas zwiedzania tak od-
miennych od zachodnich przyzwycza-
jeń krajów musimy uzbroić się przede 
wszystkim w otwarty umysł, gdyż nie-
które rzeczy uważane tam za normalne 
mogą szokować przybyszów. Mongolia 
to przede wszystkim bajeczne krajobrazy 
Gobi, bezkresne zielone stepy i błękitne 
niebo. To kraina dzikich gór, krystalicznie 
czystych rzek i jezior oraz gorącej pusty-
ni. Podróżując po tym kraju przemierzy-
my setki kilometrów po nieutwardzo-
nych drogach i bezdrożach, zachwycając 
się pięknem przyrody i gościnnością lu-
dzi. Wyprawa jest kierowana dla osób 
chcących aktywnie zwiedzać świat, znaj-
dujących przyjemność w pokonywaniu 

trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur. Staramy się w mia-
rę możliwości docierać również w miej-
sca położone poza obszarami masowej 
turystyki, ale nie unikamy miejsc atrak-
cyjnych i popularnych. Zakwaterowanie 
przewidujemy w hotelach 3 gwiazdko-
wych z łazienkami. Na pustyni Gobi bę-
dziemy mieszkać w jurtach, tradycyjnych 
namiotach mongolskich koczowników. 
Do jurt jest doprowadzona elektrycz-
ność, a łazienki znajdują się w oddziel-
nym budynku. Wyprawie od początku do 
końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczą-
cych imprezy - zadaj pytanie e-mailem eg-
zotyka@almatur.pl lub na facebook.com/
almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin 
przelotu itd. Zostaną przesłane pocztą 
elektroniczną w liście do uczestników 
około dwa tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adre-
su e-mail przy podpisywaniu umowy.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie.
Przy wyjeździe do Mongolii wymagane 
są wizy. W celu uzyskania wizy należy 
najpóźniej 30 dnia przed dniem roz-
poczęcia imprezy dostarczyć do Działu 
organizacji Almaturu-Katowice (40-096 
Katowice, ul. 3 Maja 19/3):
• paszport ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki, z 2 wol-
nymi stronami,
• prawidłowo wypełniony, wydruko-
wany i podpisany wniosek wizowy do 
Mongolii http://ambasadamongolii.pl/
wp-content/uploads/2014/10/visa_ap-
plication.pdf
• dwa zdjęcia paszportowe do wizy mon-
golskiej o rozmiarze 3 x 4 centymetry na 
białym tle.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 8 noclegów według 
programu: 3 noclegi w Ułan Bator w 
hotelach o standardzie***, pokoje 2 
osobowe z łazienkami. 5 noclegów na 
terenie pustyni Gobi i Terleżu, w jurtach 
4 osobowych (łóżka z pościelą), łazienki 
w oddzielnym pawilonach.
Wyżywienie: Zgodnie z programem - 2 x 
dziennie (śniadania, obiadokolacje) oraz 
przez 4 dni pobytu na pustyni Gobi 3 x 
dziennie na (śniadania, obiady, kolacje).

Transport: Przeloty wg programu, mikro-
busy i samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, wszelkie opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota i lokalnych prze-
wodników.

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 po-
siłki. Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę.
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- wiza oraz pośrednictwa wizowego – 400 zł
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie,
- zwyczajowych napiwków, ok. 40 USD,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych.
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

KuchingSingapur

Ułan Bator

Filipiny

Tajwan

BruneiMalezja

Mongolia

Rosja

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: KEEM

Lp. Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od: III rata

01 09.09 – 18.09.2023 14285 zł 9999 zł 650 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 
(poza jurtami) 1500 zł

Płatności
I rata: 25% 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 



96  EGZOTYCZNE ESKAPADY

1 dzień 
Zbiórka na lotnisku w Katowicach. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot do Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Po przylocie 
przejazd do hotelu i nocleg.

2 dzień
Zwiedzanie Abu Zabi, stolicy kraju. Dziś to 
nowoczesne i bogate miasto na świecie, 
a jeszcze niedawno niewielka wioska. Zo-
baczymy Wielki Meczet Szejka Zayeda. To 
ogromna budowla, a jego kopuła główna 
jest największą na świecie. W meczecie 
znajdują się pozłacane żyrandole wyko-
nane z kryształów Swarovskiego, w tym 
-  największy na świecie. Po zwiedzaniu 
spacer promenadą Corniche, przy któ-
rych znajdują się największe centra han-
dlowe. Wieczorem wylot do Dżeddy w 
Arabii Saudyjskiej i tam nocleg.

3 dzień
Wycieczka z Dżeddy do miasteczka Taif, 
górskiego kurortu, nazywanego również 
miastem róż, ponieważ uprawiana jest 
tu słynna i cenna róża damasceńska. 
Będziemy przejeżdżać w pobliżu nie-
dostępnego dla niewiernych świętego 
miasta Mekka. Kręta, górska droga za-
pewni nam mnóstwo pięknych widoków, 
ale i dreszczyk emocji. Zatrzymamy się 
w punkcie widokowym, gdzie można 
spotkać stada małp. Po przyjeździe na 
miejsce zwiedzanie zabytków Taif, w tym 
dawnej rezydencji królewskiej, a następ-
nie powrót do Dżeddy na nocleg.

4 dzień
Dżedda, dzięki położeniu na skrzyżowa-
niu dawnych szlaków handlowych i piel-
grzymkowych, rozwinęła bogatą kulturę. 
Panuje tu również wyjątkowo liberalna, 
jak na Arabię Saudyjską, atmosfera. Za-
bytkowe stare miasto - Al Balad, wpisane 
jest na listę dziedzictwa UNESCO. Słynie 
z wyjątkowej architektury z bogato 
zdobionymi balkonami, a nowoczesne 
wieżowce sąsiadują z tradycyjnymi bu-

dynkami i targami. Zobaczymy dawną 
rezydencję królewską, stare bramy miej-
skie i meczety oraz bogato zdobione 
budynki. Po zwiedzaniu - relaks. Spacer 
nadmorską promenadą w Corniche, nie-
daleko której znajduje się „pływający 
meczet”. Nocleg.

5 dzień
W zależności od godziny wylotu czas 
wolny na spacer i fotografowanie stare-
go miasta w Dżeddzie. Wylot do Dohy, 
stolicy Kataru. To jedno z najbogatszych 
miast na świecie, wybudowane na środku 
pustyni, rozsławione organizowanym w 
2022 roku Mundialem.  Pod wieczór prze-
niesiemy się na stare miasto, którego naj-
ciekawszym miejscem jest tradycyjny targ 
- Souk Waqif. Zwiedzimy kwartał sokolni-
czy, sklepiki z rzemiosłem, przyprawami i 
słodyczami. Nie brakuje tu klimatycznych 
kawiarni i restauracji, a targ jest enklawą 
tradycyjnej arabskiej architektury. Prze-
jazd do hotelu na nocleg. 

6 dzień
Kontynuujemy zwiedzanie Dohy.  Wizyta 
w Muzeum Sztuki Islamu, wybudowanym 
na skrawku lądu wydartemu morzu. To 
jedna z największych atrakcji miasta. Zo-
baczymy cenne zabytki sztuki islamskiej 
z trzech kontynentów. Chwila relaksu na 
Promenadzie i przystanek przy symbolu 
miasta - Pomniku Perły i zwiedzanie daw-
nego portu poławiaczy pereł. Przejazd 
do dzielnicy West Bay, gdzie zobaczymy 
nowe symbole miasta – wieżowiec Torna-
do i Doha Tower, a następnie zwiedzimy 
(z zewnątrz) największy i najważniejszy 
w Katarze meczet al-Wahab. Miniemy 
słynne korty tenisowe, na których roz-
grywany jest turniej Qatar Total Open. 
W dzielnicy Aspire zobaczymy wieżowiec 
The Torch, stadion wybudowany na Mi-
strzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2022 r. 
i rozległy Park Aspire. Powrót do hotelu, 
nocleg. 

7 dzień
Wylot do Dubaju, największego miasta 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Wieczorem wyjście na słynny pokaz 
„grających i tańczących fontann”, urzą-
dzany u stóp Burj Khalifa – najwyższego 
budynku na świecie. Nocleg w hotelu w 
Dubaju lub w Szardży.

8 dzień
Zwiedzanie rozpoczniemy od bazaru w 
starej części Dubaju. Zajrzymy też na naj-
większy „otwarty” targ złota na świecie 
z arabską biżuterią. Rejs taksówką wod-
ną „abra” na przeciwległy brzeg kanału. 
Spacer po dawnej dzielnicy kupieckiej 
- Bastakiya. Stamtąd przenosimy się do 
nowoczesnego Dubaju. Podjedziemy pod 
Burj Khalifa z możliwością wjazdu na plat-
formę widokową (za dodatkową opłatą 
po wcześniejszym zamówieniu). Cieka-
wostką będzie jazda 16-pasmową auto-
stradą Sheikh Zayed Road. W dzielnicy 
wysokościowców Dubai Marina będzie-
my podziwiać 300-metrowe wieżowce i 
luksusowe jachty. Następnie dotrzemy 
do Palm Jumeirah - słynnej, sztucznej 
wyspy w kształcie palmy. Przystanek na 
zdjęcia na tle ikonicznego Hotelu Atlantis. 
Zwiedzanie „Wenecji Dubaju” - Madinat 
Jumeirah – repliki arabskiego miasteczka 
z luksusowymi hotelami i restauracjami 
połączonymi ze sobą siecią kanałów, zza 
których wyłania się kolejna ikona Dubaju 
- Burj al Arab, budynek w kształcie żagla, 
jedyny na świecie hotel 7*.  

9 dzień
Chętni mogą udać się z pilotem do naj-
większego centrum handlowego na 
świecie - Dubai Mall, by zobaczyć nie-
zwykły wodospad oraz olbrzymią prze-
szkloną ścianę Akwarium z rekinami, 
płaszczkami i innymi morskimi stworze-
niami. Przejazd na lotnisko i krótki lot 
do następnego bliskowschodniego kró-
lestwa - Bahrajnu. Nocleg w Manamie.

10 dzień
Rozpoczynamy zwiedzanie Bahrajnu. 
Jednym z najważniejszych przykładów 
tradycyjnej architektury jest dawna re-
zydencja królewska szejka Isa Bin Ali. 
Zobaczymy też jedno z najstarszych 
świadectw islamu w regionie - Meczet 
Khamis, kolejny meczet będący jednym z 
największych na świecie - Wielki Meczet 
Al Fateh oraz wybudowany przez Portu-
galczyków Fort Bahrain. Czas na zakupy 
na bazarze z arabskimi przyprawami, 
perfumami, tkaninami i biżuterią. Warto 
wiedzieć, że w Bahrajnie nie obowiązuje 
zakaz spożywania alkoholu, z czego chęt-
ni mogą wieczorem skorzystać. Nocleg w 
Manamie.

11 dzień
Czas wolny w Manamie (w zależności od 
godziny wylotu). Przejazd na lotnisko i 
wylot do miasta Kuwejt, stolicy państwa 
o tej samej nazwie. Nocleg w hotelu.

12 dzień
Zwiedzanie miasta Kuwejt. Zobaczymy: 
pałac władcy (z zewnątrz) oraz Wielki Me-
czet, który może pomieścić 10 tys. wier-
nych. Wybierzemy się też na spacer po 
bazarze rybnym i do przystani, gdzie nadal 
cumują tradycyjne łodzie dhow. Znakiem 
rozpoznawczym miasta są futurystyczne 
wieże Kuwait Towers. Na jednej z nich 
znajduje się punkt widokowy na Zatokę 
Kuwejcką i nowoczesną architekturę mia-
sta (wjazd na platformę widokową za do-
datkową opłatą). Po zwiedzaniu, czas na 
zakupy w drugim co do wielkości centrum 
handlowym Bliskiego Wschodu - The Ave-
nues. Nocleg w hotelu w Kuwejcie.

13 dzień
Dzień powrotu do Polski. Wylot i postój 
tranzytowy w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, który zagospodarujemy w za-
leżności od ilości czasu. Wieczorem wy-
lot do Polski.

é Abu Zabi z meczetem szejka Zayeda é Arabia Saudyjska (stara Dżedda i  Taif) é 
atrakcje Kataru é imponujący Dubaj é królestwo Bahrajnu é bogaty Kuwejt é

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Arabia Saudyjska - Katar - Bahrajn - Kuwejt 

Pięć monarchii Zatoki Perskiej
13 dni
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o WyPRaWIE
Odwiedzimy pięć arabskich krajów, po-
łożonych na Półwyspie Arabskim nad 
Zatoką Perską. To kolebka islamu, który 
dalej jest tu panującą religią, a nakazy 
wiary regulują prawie każdy element co-
dziennego życia. Spotkamy się ze specy-
ficzną mieszanką surowych, pustynnych 
krajobrazów z fantazyjną, nowoczesną 
architekturą wspaniałych obiektów i me-
czetów. Zwiedzane, kiedyś biedne kraje 
są obecnie jednymi z najbogatszych na 
świecie z uwagi na zyski uzyskane z eks-
portu ropy naftowej. Wielkie pieniądze 
za ropę sprawiły, że na jałowych pia-
skach pustyni wyrosły pełne bajecznego 
bogactwa i przepychu supernowoczesne 
miasta, z zadrzewionymi, ekskluzywny-
mi bulwarami, centrami handlowymi, 
parkami rozrywki oraz gęstą siecią auto-
strad.  Kwintesencją bajecznego bogac-

twa jest Dubaj, słynący z najwyższych, 
najdroższych, najbardziej luksusowych 
na świecie, futurystycznych budowli i 
fantazyjnych sztucznych wysp. Będzie 
też okazja, aby  porównać te cuda nowo-
czesności z tradycyjną arabską architek-
turą, odwiedzić bazary pełne przypraw i 
odetchnąć wśród naturalnych krajobra-
zów. Zwiedzane kraje to jeden z najbar-
dziej suchych obszarów na Ziemi. Przez 
większą część roku panują tu temperatu-
ry około 30 stopni, a latem nawet ponad 
40 stopni, musimy się przygotować na 
to, że poza miejscami klimatyzowanymi 
będzie gorąco. Wyprawa jest przezna-
czona dla osób chcących aktywnie zwie-
dzać świat, znajdujących przyjemności w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży. 
Odwiedzimy kraje fundamentalizmu 
muzułmańskiego, znacznie różniące się 
kulturowo od Polski. Prosimy wziąć pod 
uwagę fakt, że aby zrozumieć ich świat, 
musimy się także dostosować i być to-
lerancyjnym dla innych zwyczajów i sys-
temów wartości. Staramy się w miarę 
możliwości docierać w miejsca położone 
poza obszarami masowej turystyki, ale 
nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popu-
larnych. Wyprawie od początku do koń-
ca towarzyszy doświadczony polski pilot, 
który służy pomocą w każdej sytuacji.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczą-
cych imprezy - zadaj pytanie e-mailem eg-
zotyka@almatur.pl lub na facebook.com/
almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin 
przelotu itd. zostaną przesłane pocztą 
elektroniczną w liście do uczestników 
około 2 tygodnie przed wyjazdem. Pro-
simy o podanie kontaktowego adresu e-
-mail przy podpisywaniu umowy. Wyży-

wienie poza wymienionym w programie 
dla chętnych pomaga organizować na 
bieżąco pilot.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie.  Wy-
magany paszport, ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia imprezy z minimum 
10 wolnymi stronami na wizy (po 2 stro-
ny na każdy kraj).  Biuro Almatur pośred-
niczy w uzyskaniu wiz do poszczególnych 
krajów na trasie. Szczegółowe informa-
cje będą przekazane około 5-6 tygodni 
przed rozpoczęciem wyprawy.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 12 noclegów w hotelu o 
standardzie***, pokoje 2 os. z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania w hotelach, dwie ko-
lacje. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.
Transport: Przeloty wg programu, trans-
fery mikrobusem, komunikacja publicz-
na w niektórych miastach.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę.
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- Wiza i pośrednictwo wizowe do Arabii 
Saudyjskiej - 800 zł,
- kosztów wiz do Bahrajnu i Kuwejtu ok. 
60 USD,
- lokalnych napiwków,
- pozostałych posiłków nieujętych w 
programie, aranżowanych przez pilota 
(orientacyjny koszt ok. 10-20 USD/po-
siłek), możliwość zakupów w sklepach i 
tańszego wyżywienia,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione 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

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Sydney

Auckland

Gold Coast

TokioHiroshima

Nagasaki

Abu Zabi

DubajKatar
Bahrajn

Kuwejt

Dżedda
Taif

Arabia Saudyjska
Katar

Kuwejt

ZEA

Nowa Zelandia

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: KEEZ

Lp. Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od: III rata

01 04.03 - 16.03.2023 21428 zł 14999 zł 550 USD
02 30.09 - 12.10.2023 21428 zł 14999 zł 550 USD
03 04.11 – 16.11.2023 21428 zł 14999 zł 550 USD
04 03.02 – 15.02.2024 21428 zł 14999 zł 550 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3450 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% 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
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1 dzień 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie 
godziny przed odlotem. Spotkanie z pi-
lotem. Wylot z przesiadką do Pakistanu.

2 dzień
Pierwsze spotkanie ze stolicą Pakistanu 
– Islamabadem. Wizyta w jednym z naj-
większych meczetów świata w kształcie 
pustynnego namiotu Beduinów - Faisal 
Masjid, nazwanym na cześć saudyjskiego 
króla, który sfinansował jego budowę. 
Następnie bajkowy ogród Daman-e-Koh 
z panoramą całego miasta – miejsce 
popularne zarówno wśród mieszkań-
ców, jak i gości. Po południu wycieczka 
na wiktoriańską stację kolejową Golra 
Shariff, która jest zarówno muzeum, jak 
i działającą stacją. Zakwaterowanie w Is-
lamabadzie.

3 dzień
Dzień przeznaczony na podróż autobu-
sem z prywatnym kierowcą do leżącego 
nad Indusem, bezpośrednio przy auto-

stradzie Karakorum, Raikot Bridge (ok. 
10 godzin). Po drodze kilka przystanków 
w najpiękniejszych punktach widoko-
wych. Raikot Bridge stanowi świetną 
bazę wypadową do punktów widoko-
wych na ośmiotysięcznik Nanga Parbat. 
Zakwaterowanie w hotelu.

4 dzień
Dzień rozpocznie się przygotowaniami 
bagażu podręcznego na dwie noce w gó-
rach. Samochody terenowe z napędem 
na cztery koła zabiorą nas w podróż ku 
Bajkowym Łąkom. Pełna wrażeń, kręta 
górska trasa wzdłuż malowniczych skał 
trwająca ok. 1,5 godziny. Następnie spo-
kojny trekking w górę (2-4 godziny), po 
drodze lasy, rwące strumienie i widoki 
na majestatyczny lodowiec. Zakończe-
nie dnia na wysokości 3300 m n.p.m. na 
bajkowym Fairy Meadows z widokiem na 
ośmiotysięcznik Nanga Parbat. Wieczo-
rem klimatyczne ognisko w towarzystwie 
legendarnych górskich wróżek, które wg 
lokalnych przekazów schodzą nocami ze 
szczytów gór na polany Fairy Meadows.

5 dzień
Tuż po pięknym wschodzie słońca oświe-
tlającym szczyty „Nagiej Góry” wymarsz 
w stronę punktu widokowego Nanga 
Parbat – Beyal Camp (ok. 2 godziny) i 
do Base Camp (3900 m n.p.m.) (ok. 2-3 
godziny), który stanowi bazę wypadową 
dla himalaistów przygotowujących się 
do zdobycia Nanga Parbat. Po degusta-
cji lokalnego posiłku przygotowanego w 
chatce himalajskiej bazy, powrót do Fairy 
Meadows (ok. 4 godziny). Opcjonalnie, 
zamiast trekkingu - relaks i spacer po Fa-
iry Meadows, umożliwiający zapoznanie 
się z kulturą ludzi gór oraz podziwianie 
ośnieżonych szczytów, lodowca i dzie-
wiątego, najwyższego szczytu świata.

6 dzień
Pożegnanie z Fairy Meadows i trekking w 
dół (ok. 1.5 godziny), a następnie prze-

siadka do samochodów terenowych i 
zjazd do bazy jeepów (ok. 1.5 godziny). 
Po chwili odpoczynku, podróż do Gilgit 
przez ostoję dzikiej przyrody: Astore 
Wildlife Sanctuary, będącej domem dla 
m.in. pantery śnieżnej, niedźwiedzia 
himalajskiego czy markura śruborogie-
go, który jest narodowym zwierzęciem 
Pakistanu. Po drodze miasteczko Juglot, 
z wyjątkowym punktem widokowym, 
gdzie łączą się 3 największe łańcuchy 
górskie świata: Himalaje, Karakorum i 
Hindukusz. Krótkie zakupy na lokalnym 
bazarze w Gilgit. Dalsza droga do doliny 
Hunza (około 1 godzina). Zakwaterowa-
nie w hotelu nad jeziorem Attabad.

7 dzień
Po śniadaniu przejazd nad jezioro Atta-
bad, zwane najpiękniejszym jeziorem 
Pakistanu, które powstało w wyniku tra-
gicznego osuwu ziemi. Magiczny rejs po 
jeziorze, z zachwycającą panoramą gór 
nad turkusową wodą. Następnie wizyta 
na lokalnym bazarze Karimabad, z możli-
wością zakupu pamiątek, pakistańskiego 
rękodzieła, ręcznie szytych, tradycyjnych 
ubrań i kaszmirowych szali oraz aroma-
tycznych, lokalnych przypraw. Zwiedza-
nie dwóch imponujących fortec Mirów 
Hunzy: Altit i Baltit Fort, z przerwą na 
typowy hunzański lunch. Wieczorem za-
kwaterowanie w hotelu. 

8 dzień
Po śniadaniu wyprawa na kraniec Pa-
kistanu do Przełęczy Khunjerab, która 
znajduje się na wysokości 4693m n.p.m. 
i jest częścią popularnej autostrady Kara-
korum. Jest to najwyżej położona, utwar-
dzona granica międzynarodowa z cieka-
wą atrakcją – bankomatem położonym 
najwyżej na świecie. Po powrocie możli-
wość spróbowania lokalnego ciasta z mo-
relami i dań z sosem morelowym (zależne 
od dostępności). Następnie przejazd nad 
most Hussaini Suspension Bridge, zwa-

nego najniebezpieczniejszym mostem 
świata. Dla chętnych: wejście i spacer po 
moście z widokiem na 18-kilometrowy 
lodowiec Passu. Po drodze przerwa na 
zdjęcia w najpiękniejszym punkcie, gdzie 
Passu Cones widoczne są z autostrady Ka-
rakorum. Zakwaterowanie w hotelu.

9 dzień
O poranku, przejazd na lotnisko w Gilgit 
(około 3 godziny). Podróż samolotem z 
widokiem na Nangę Parbat do Islamaba-
du (ok. 1 godzina). Po chwili odpoczynku, 
przejazd wygodną autostradą do Lahore 
(ok. 4 godzin). Zakwaterowanie w Lahore. 
(W razie odwołanego lotu z Gilgit do Isla-
mabadu: przejazd z Gilgit do Islamabadu i 
nocleg w Islamabadzie). Dalsza podróż do 
Lahore następnego dnia rano).

10 dzień
Zwiedzanie kulturalnej stolicy Pakistanu, 
gdzie kolonialna architektura przeplata się 
z meczetami i zabytkami z czasów Wiel-
kich Mogołów. Zwiedzanie majestatyczne-
go fortu Lahore, który znajduje się na li-
ście 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 sta-
rym mieście. Zakwaterowanie w Lahore.

11 dzień
Przejazd autokarem do Rawalpindi (około 
4 godzin) i zwiedzanie bliźniaczego mia-
sta Islamabadu. Wizyta na największym, 
najstarszym i najbardziej ruchliwym 
targu w Rawalpindi – Raja Bazaar, czyli 
czas na lokalne zakupy. Wizyta w cen-
trum handlowym Centaurus. Wieczorem 
pożegnalna kolacja z widokiem na cały 
Islamabad. Przejazd na lotnisko i wylot  
przesiadką do Polski. 

12 dzień
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-indyjskiej é

Pakistan 

Kolory Pakistanu
12 dni
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o WyPRaWIE
Wyprawa jest przeznaczona dla osób, któ-
re cenią sobie aktywny wypoczynek, chcą 
zobaczyć jak najwięcej, są otwarci na inne 
kultury oraz nie oczekują przede wszystkim 
ekskluzywnych warunków podróży. Nasza 
wycieczka nie jest specjalnie trudna, lecz 
skierowana jest do osób „pełnych wigoru”, 
którym nie straszne są trekkingi wysoko-
górskie, noclegi na dużych wysokościach 
(3300m n.p.m.) czy przejazdy słynną auto-
stradą Karakorum. Trasa wyprawy biegnie 
przez północny Pakistan, pełen fascynu-
jących kontrastów: naturalnych krajobra-
zów, zabytkowej architektury, milionowych 
miast i małych prowincjonalnych wiosek, 
gdzie każdy dzień podróży będzie nowym 
odkryciem. Podczas wyprawy nie tylko 
odwiedzimy nowoczesny Islamabad i hi-
storyczne Lahore, ale dotrzemy też do jed-
nego z najczęściej odwiedzanych rejonów 
Pakistanu: Doliny Hunza, dawnego księstwa 
muzułmańskiego, które otoczone jest szczy-
tami Karakorum. Przejdziemy się najniebez-
pieczniejszym mostem świata i odwiedzi-
my aż dwie granice: chińsko-pakistańską i 
indyjsko-pakistańską. Zobaczymy nie tylko 
naturalne piękno Pakistanu, ale poznamy 
też jego bogatą kulturę i zwyczaje z bliska. 
Będziemy robić zakupy na kolorowych ba-

zarach i odkryjemy niesamowitą otwartość i 
gościnność mieszkańców Pakistanu. Wypra-
wa organizowana jest w taki sposób, aby 
zobaczyć jak najwięcej miejsc w tym ekscy-
tującym kraju. Wskazane jest zabranie dola-
rów amerykańskich. Wyprawie od początku 
do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczą-
cych imprezy - zadaj pytanie e-mailem eg-
zotyka@almatur.pl lub na facebook.com/
almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych go-
dzin przelotu itd. zostaną przesłane do 
uczestników pocztą elektroniczną w pi-
śmie około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego ad-
resu e-mail przy podpisywaniu umowy. 
Śniadania i obiadokolacje aranżowane 
są na miejscu przez pilota w typowych 
restauracjach pakistańskich oferujących 
potrawy kuchni pakistańskiej.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do realiza-
cji imprezy należy wpisać do elektronicz-
nego formularza danych dodatkowych. 

Link do formularza – dla wszystkich rezer-
wacji stałych – będzie wysłany automa-
tycznie na adres e-mail klienta wpisany 
w rezerwacji. Brak wymaganych danych 
paszportowych i osobowych lub ich nie-
zgodność z paszportem zabieranym na 
wyprawę, może spowodować dodatkowe 
koszty związane z realizacją imprezy tury-
stycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej impre-
zie. Do przekroczenia granicy pakistań-
skiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny conajmniej 6 miesięcy od 
daty powrotu, a obywatele polscy przed 
wjazdem muszą uzyskać wizę do Pakista-
nu. Najpóźniej na 45 dni przed rozpoczę-
ciem wyprawy należy dostarczyć do biura:
1. kolorowy skan paszportu,
2. aktualne, kolorowe zdjęcie,
3. zaświadczenie o zatrudnieniu w języku 
angielskim,
4. wypełniony, aktualnie obowiązujący 
wniosek wizowy.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: według programu w hote-
lach o standardzie ** i ***, a tam, gdzie to 
niemożliwe, noclegi w obiektach turystycz-
nych typu Guest House, pokoje 2,3 os. z ła-
zienkami. Łącznie 10 rozpoczętych dób ho-
telowych: 8 noclegów w hotelach i 2 noclegi 
w drewnianych chatkach na Fairy Meadows.
Wyżywienie: zgodnie z programem – 10 
śniadań i 10 obiadokolacji aranżowanych 
przez pilota (kuchnia lokalna).
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, autobus, samo-
chody terenowe z napędem 4x4 na Fairy 
Meadows i z Fairy Meadows.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, 
wstępy do obiektów wymienionych w 
programie, wszelkie opłaty administra-
cyjne. Opieka polskiego i pakistańskiego 
pilota oraz lokalnych przewodników.  

UWaGI
III ratę - walutową cześć ceny, uczestnik 
przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w ca-
łości wykorzystana na pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę.
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie (orientacyjny koszt ok. 3-15 USD/ 
posiłek), napojów (oprócz jednego na-
poju do śniadania i kolacji oraz 3 butelek 
wody dziennie),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od ilości 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników).
- zwyczajowych napiwków, ok. 50 USD,
- kosztów uzyskania wizy i pośrednictwo  
wizowe – 250 zł.

Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 18.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice
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Ocean 
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Ocean 
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Hunza
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Birma
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Pakistan

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: KEGP

Lp. Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od: III rata

01 01.05 – 12.05.2023 14285 zł 9999 zł 900 USD
02 01.09 – 12.09.2023 14285 zł 9999 zł 900 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1500 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% 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 
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Przelot z przesiadką do 
Delhi.

2 dzień
Przylot do Delhi, zakwaterowanie w ho-
telu. Pierwsze spotkanie z Delhi - jedną 
z największych aglomeracji świata, gdzie 
ostro kontrastują ze sobą bogactwo i 
bieda, nowoczesność i zacofanie. Wizyta 
w Starym Delhi - zobaczymy wspaniały 
meczet Jama Masjid - największy w In-
diach, wzniesiony przez władcę z dynastii 
Wielkich Mogołów, budowniczego Tadż 
Mahal. Następnie przejedziemy obok 
Czerwonego Fortu - ogromnej cytadeli 
z czerwonego piaskowca. Przejażdżka 
tradycyjną rikszą i spacer zatłoczonymi 
ulicami miasta pozwolą nam wczuć się w 
indyjską atmosferę i spotkać spacerujące 
wśród tłumu święte krowy. Po południu 
wizyta w Nowym Delhi, części miasta 
zbudowanej w czasie rozkwitu brytyj-
skiego Radżu. Zobaczymy India Gate - 
42-metrowy łuk triumfalny wzniesiony w 
hołdzie poległym żołnierzom indyjskim, 
a także okazałe budynki ministerstw i 
Parlamentu Indyjskiego oraz rezydencję 
Prezydenta Indii. Nocleg w Delhi.

3 dzień
Rano wyjazd z Delhi. Na obrzeżach mia-
sta zatrzymamy się, aby zwiedzić kom-
pleks Qutub Minar, którego minaret ma 
72 metry i jest najwyższym kamiennym 

minaretem świata. Dalszy przejazd bu-
sem do Dżajpuru (220 km, ok. 4,5 godz.). 
Nocleg w Dżajpurze.

4 dzień
Zwiedzanie Dżajpuru i najbliższych oko-
lic. Zaczniemy od Fortu Amber – wspa-
niale górującego nad okolicą kompleksu 
budowli obronnych i pałacowych (12 
km od Dżajpuru), do którego wjedziemy 
w iście królewskim stylu: na słoniach! 
(atrakcja uzależniona od aktualnych wa-
runków). Po południu czas na Pink City, 
czyli różowe miasto – tak nazywa się 
Dżajpur, stolicę Radżastanu, jednego z 
najciekawszych stanów Indii. W progra-
mie podziwianie Pałacu Wiatrów – naj-
bardziej rozpoznawalnej budowli Dżaj-
puru, wzniesionej przy głównej ulicy, aby 
umożliwić damom dworu obserwowanie 
codziennego życia miasta. Zwiedzanie 
kompleksu pałacowego City Palace, sie-
dziby maharadżów Dżajpuru oraz przyle-
głego obserwatorium astronomicznego. 
Nocleg w Dżajpurze.

5 dzień
Pożegnanie z Radżastanem. Przejazd do 
Agry (240 km, ok. 5 godz.) – po drodze 
przystanek w pałacyku myśliwskim by-
łego maharadży Bharatpuru. Zanim wje-
dziemy do cesarskiej Agry, zwiedzanie 
Fatehpur Sikri – opuszczonego miasta, 
które w czasach cesarza Akbara przez kil-
kanaście lat pełniło funkcję stolicy pań-
stwa. Późnym popołudniem przyjazd do 
Agry. Nocleg w Agrze.

6 dzień
Zwiedzanie Agry rozpoczniemy od od-
dania hołdu twórcy potęgi imperium 
Wielkich Mogołów, zobaczymy grobo-
wiec cesarza Akbara zwanego Wielkim, 
najwybitniejszego władcy z dynastii. 
Następnie wizyta w Czerwonym Forcie 
– doskonale zachowanej twierdzy, którą 
budowę rozpoczął właśnie Akbar Wielki. 
Kulminacją dnia będzie zwiedzanie Tadż 

Mahal – mauzoleum-grobowca żony 
Szachadżahana, nazywanego Świątynią 
Miłości. Kompleks Tadż Mahal składa 
się z głównej świątyni z wielką kopułą, 
olbrzymiej bramy, symbolizującej wrota 
do raju oraz czterech wież-minaretów, 
z których imam nawołuje wiernych do 
modlitwy. Ten bajeczny, marmurowy 
pałac to świadectwo miłości cesarza do 
przedwcześnie zmarłej ukochanej kobie-
ty, cesarzowej Mumtaz Mahal. Wieczor-
ny spacer po Agrze, kolacja na dachu z 
widokiem na spowity nocą Tadż Mahal 
- jeden z cudów świata, wpisany na listę 
UNESCO. Nocleg w Agrze.

7 dzień
Pożegnanie z cesarską Agrą. Dalsza cało-
dzienna podróż do Kadżuraho (400 km) 
– osady słynącej z kompleksu średnio-
wiecznych świątyń – kolejnego przykładu 
mistrzowskich umiejętności hinduskich 
architektów i rzeźbiarzy. Po drodze po-
stój w urokliwym miasteczku Orcha, spa-
cer i podziwianie wspaniałych zabytków 
ukrytych przed oczami większości tury-
stów. Wieczorny przyjazd do Kadżuraho. 
Zakwaterowanie i nocleg w Kadżuraho.

8 dzień
Zwiedzanie słynnych świątyń z rzeźba-
mi sprzed 1000 lat ukazującymi sceny 
m.in. z Kamasutry. Tysiące mistrzowsko 
wykutych w piaskowcu postaci, uchwy-
conych 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. Po połu-
dniu czas wolny. Odpoczynek w hotelu. 
Wieczorem przejazd na stację kolejową, 
przejazd pociągiem do Varanasi (ok. 10 
godz.). Nocleg w pociągu.

9 dzień
Przyjazd do Varanasi w godzinach poran-
nych, zakwaterowanie w hotelu, krótki 

odpoczynek. Mistyczne Varanasi – to jed-
no z najstarszych i najświętszych miast In-
dii, założone według legendy przez Boga 
Sziwę. Odwiedzimy również pobliskie 
Sarnath, jedno z najświętszych miejsc 
dla wyznawców buddyzmu, tutaj swoje 
pierwsze kazanie wygłosił historyczny 
Budda. Po południu wizyta na ghatach, 
czyli schodach prowadzących do rzeki 
ciągnących się wzdłuż brzegów Gange-
su - zobaczymy rytualne palenie zwłok 
zmarłych, którzy z tego najlepszego w In-
diach miejsca udają się w swoją podróż w 
zaświaty. Nocleg w Varanasi.

10 dzień
Wcześnie rano rejs łodzią po Gangesie 
- kulminacja naszej podróży po Indiach. 
Z zapartym tchem obserwacja pełnych 
kolorów, dźwięków i magii porannych 
rytuałów, ablucji (kąpieli) w tej najświęt-
szych z indyjskich rzek. Podziwianie za-
bytkowych świątyń i pałaców stojących 
na wysokim brzegu Gangesu. Powrót do 
hotelu na śniadanie. Dalsze zwiedzanie 
miasta, czas na zakupy najsłynniejszych 
w Indiach jedwabiów. Nocny przejazd 
pociągiem do Delhi (ok. 13 godz.). Noc-
leg w pociągu.

11 dzień
Przyjazd do Delhi w godzinach południo-
wych. Zakwaterowanie w hotelu. Czas 
na dokończenie zwiedzania stolicy Indii. 
Zobaczymy: Mauzoleum Humajuna - 
grobowiec mogolskiego władcy z XVI w., 
zwany „sypialnią dynastii Timura”, zbu-
dowany na polecenie perskiej żony cesa-
rza, następnie współczesną Bahai Tem-
ple - świątynię bahaistyczną w kształcie 
kwiatu lotosu, a na koniec wtopimy się 
w tłum rozmodlonych sikhów w Bangla 
Sahib gurudwara. Pożegnalna kolacja. 
Wieczorem przejazd na lotnisko i przelot 
z przesiadką do Polski.

12 dzień
Przylot do Warszawy.

é Delhi -  pełna kontrastów stol ica Indi i  é Dżajpur - różowa stol ica Radżastanu é Fatehpur Sikri  – opuszczone miasto é cesarska 
Agra i  Tadż Mahal é zabytki Orchy é Kadżuraho - hinduskie świątynie é Varanasi - najświętsze miasto nad Gangesem é

Indie 

Pięć pereł Indii
12 dni
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o WyPRaWIE
Wyprawa jest przeznaczona dla osób 
chcących aktywnie zwiedzać świat, znaj-
dujących przyjemność w pokonywaniu 
trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur, nie oczekujących tylko 
luksusowych warunków zakwaterowania. 
Nasza wyprawa jest skierowana do osób 
„młodych duchem”, żądnych przygód i 
poznania życia w Indiach, jego atrakcji, 
gotowych zderzyć się ze specyfiką indyj-
skiej egzotyki. Trasa wyprawy obejmuje 
pięć pereł Indii Północnych: Złoty Trójkąt 
(Delhi-Dżajpur-Agra) oraz Kadżuraho i Va-
ranasi. Od pierwszego do ostatniego dnia 
będziemy zadziwiani i zaskakiwani bogac-
twami dziedzictwa kulturowego Indii. W 
starej części Delhi czeka nas przejażdżka 
tradycyjnymi rikszami rowerowymi. Na 
ulicach Dżajpuru (stolicy Radżastanu) 
spotkamy wielbłądy i …słonie. W Agrze 
oszołomi nas doskonałość Tadż Mahalu 
– najpiękniejszego grobowca na świecie. 
Następnie zobaczymy i poznamy bar-
dziej prowincjonalne Indie, co wcale nie 
oznacza, że mniej piękne i mniej fascy-
nujące. Wręcz przeciwnie! W Kadżuraho 
będziemy podziwiać zespół wspaniałych, 
1000-letnich świątyń hinduskich, boga-
to rzeźbionych, przedstawiających m.in. 
erotyczne sceny z Kamasutry – starohin-
duskiej księgi miłości. Czeka nas wiele róż-
nych atrakcji, w tym ekscytujący przejazd 
nocnym pociągiem do Varanasi - najświęt-
szego miasta Hindusów nad Gangesem, 
gdzie pobożni Hindusi pragną umrzeć, 
by po śmierci być spalonym na ghatach i 
wrzuconym do Świętej Rzeki. Odwiedzi-
my święte miejsce buddystów - Sarnath, 
gdzie Budda wygłosił pierwsze swoje 
kazanie. Wyprawa organizowana jest w 
ten sposób, aby w maksymalnie krótkim 
czasie jak najwięcej zobaczyć i poznać ten 
ekscytujący kraj. Dużą oszczędność czasu 
dają nam 2 nocne przejazdy pociągami 

sypialnymi. Będzie umiarkowanie gorąco, 
omijamy okres największych upałów, któ-
re panują w północnych Indiach od maja 
do września. Wskazane jest zabranie do-
larów amerykańskich wydanych po 2013 
r. Stare banknoty nie są przyjmowane, 
podobnie jak banknoty zużyte lub uszko-
dzone. 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 impre-
zy, niezbędnego bagażu, dokładnych 
godzin przelotu, itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego ad-
resu e-mail przy podpisywaniu umowy. 
Śniadania i obiadokolacje aranżowane 
są na miejscu przez pilota w typowych 
restauracjach hinduskich oferujących 
potrawy kuchni hinduskiej.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do realiza-
cji imprezy należy wpisać do elektronicz-
nego formularza danych dodatkowych. 
Link do formularza – dla wszystkich rezer-
wacji stałych - będzie wysłany automa-
tycznie na adres e-mail klienta wpisany 
w rezerwacji. Brak wymaganych danych 
paszportowych i osobowych lub ich nie-
zgodność z paszportem zabieranym na 
wyprawę, może spowodować dodatkowe 
koszty związane z realizacją imprezy tu-
rystycznej lub w ostateczności uniemoż-
liwić uczestnictwo w zarezerwowanej 
imprezie. Do przekroczenia granicy indyj-
skiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty powrotu oraz wydrukowany for-

mularz ETA (Electronic Travel Authoriza-
tion - elektroniczne pozwolenie na wjazd 
– zostanie przekazana przez pilota na lot-
nisku w dniu wylotu. Na podstawie ETA 
na lotnisku w Indiach otrzymuje się wizę. 
Biuro pośredniczy w uzyskaniu ETA.
Najpóźniej na 30 dni przed terminem 
rozpoczęcia wycieczki należy dostarczyć 
do biura kolorowy skan paszportu, 1 ak-
tualne kolorowe zdjęcie w formacie JPG. 
Zdjęcia te określane są jako „biometrycz-
ne”, czyli mające pozwolić na identyfika-
cję osoby po stałych cechach biometrycz-
nych twarzy. Cechy zdjęcia: - wymiary: 
35×45 mm - tło: jednolite, jasne - forma: 
na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzy-
słonięta włosami, naturalny wyraz twa-
rzy i zamknięte usta - w kolorze, dobra 
ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz 
z obu stron od wierzchołka głowy do 
górnej części barków, tak, aby twarz zaj-
mowała 70-80% fotografii - bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi szkłami - 
wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

PRoGRam fakULaTyWny:
- Safari w Parku Narodowym Panna - ok. 
70 USD, 
- Wizyta w Centrum Yogi w Varanasi - ok. 
45 USD. 

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: według programu w 
hotelach o standardzie ***, pokoje 2,3 
os. z łazienkami i klimatyzacją (9 rozpo-
czętych dób hotelowych); 7 noclegów w 
hotelu, 2 noclegi w pociągach sypialnych 
– kuszetki – miejsca leżące do spania.
Wyżywienie: zgodnie z programem - 10 
śniadań i 10 obiadokolacji aranżowanych 
przez pilota (kuchnia lokalna).
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, na terenie Indii: 
minibus oraz pociągi, 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.

UWAGI
III ratę: walutową część ceny uczestnik 
przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w ca-
łości wykorzystana na pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posił-
ki). Część walutową ceny uczestnik zabie-
ra ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- wizy i pośrednictwa wizowego - 250 zł,
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie (orientacyjny koszt ok. 5-15 USD/ 
posiłek), napojów,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od ilości 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników).
- zwyczajowych napiwków, ok. 70 USD
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
8, maksymalna: 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 15.02 – 26.02.2023 8570 zł 5999 zł 600 USD
02 04.10 – 15.10.2023 8570 zł 5999 zł 600 USD
03 08.11 – 19.11.2023 8570 zł 5999 zł 600 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 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: 600 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot z przesiadką do 
Japonii. 

2 dzień
Przylot do Nagasaki, jednego z najważ-
niejszych miast Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Miasto leży na wyspie Kiusiu, która jest 
położona najdalej na południe z wielkich 
wysp japońskich i charakteryzuje się 
przyjemnym, ciepłym klimatem. Prze-
jazd do hotelu i nocleg.

3 dzień
Wyruszamy na poznawanie japońskiej 
rzeczywistości, w której obok siebie w 
symbiozie, tak jak nigdzie w świecie, 
egzystuje rozwinięta cywilizacja XXI w., 
dawne obrzędy i wierzenia. Zwiedzanie 
zabytków Nagasaki. Zobaczymy most 
Meganebashi (Most Okularowy), zbu-
dowany w stylu chińskim w XVII w., Park 
Pokoju ze statuą Pokoju i pomnikiem 
Kwiatu Życia, ufundowanym przez Pol-
skę. Nowa katedra Urakami z popiersiem 
papieża Jana Pawła II i pozostawiona 
obok kopuła starej katedry zniszczonej 
przez bombę atomową. Dotrzemy też 
na wzgórze Nishizaka, gdzie znajduje się 
pomnik 26 świętych męczenników, któ-
rzy zostali ukrzyżowani w tym miejscu, 
w okresie największych prześladowań 
chrześcijan w Japonii. Kolacja powitalna. 
Nocleg w Nagasaki.

4 dzień
Odwiedzimy najstarszy katolicki kościół 
Japonii - Oura. Właśnie w Nagasaki dzia-
łalność misyjną prowadził św. Maksy-
milian Kolbe, co upamiętnia miejscowe 
muzeum. Udamy się też do pobliskiego 
kompleksu Glover Garden - jednej z 
głównych atrakcji Nagasaki. Tutaj na 
wzgórzu Thomas Blake Glover, jeden 
japońskich przedsiębiorców XIX w. zbu-
dował dom otoczony pięknym ogrodem. 
Spacer po parku i czas wolny. Wieczorem 

udamy się pieszo lub kolejką linową na 
górę Inasa, skąd podziwiać będziemy 
port i pasmo górskie oświetlone przez 
światła domostw i gwiazdy migoczące 
na niebie. Nocleg w Nagasaki.

5 dzień
Przejazd na dworzec kolejowy i podróż 
słynnym superekspresem do Hiroszi-
my, osiągającym zawrotne prędkości 
shinkansenem. Hiroszima leży już na 
wyspie Honsiu, największej wyspie Japo-
nii. 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 jed-
nego z najsłynniejszych widoków Japonii 
– „unoszącej się na wodzie” czerwonej 
bramy torii – Itsukushima. Brama ma 16 
m długości i 23 m szerokości, a podczas 
przypływu wygląda, jakby „pływała”. 
Brama znajduje się na niewielkiej wyspie 
Miyajima, gdzie odwiedzimy jedno z naj-
ważniejszych w tym kraju sanktuariów 
shinto. Shintoizm, czyli „droga bogów” 
jest narodową religią Japończyków, 
która w znaczący sposób ukształtowała 
tutejszą kulturę, tradycje oraz stosunek 
do przyrody. Krótki spacer pod górę, do 
pagody Tahoto, skąd rozpościera się wi-
dok na świątynie oraz zatokę. Przejazd 
na dworzec i podróż superekspresem do 
Osaki. Nocleg w Osace.

7 dzień
Dzień w Osace to oglądanie zarówno 
zapierającej dech w piersiach nowocze-
sności, jak i   śladów historii. Zwiedzanie 
zamku z XVI w., będącego jednym z sym-
boli Japonii. Odegrał on ważną rolę w 
historii, a obecnie mieści się w nim mu-
zeum cywilizacji i historii XVII-wiecznej 
Japonii. Następnie dzielnica Shinsekai, w 
której znajdziemy typowe bary karaoke, 

sklepiki, stragany i tradycyjne knajpki. Z 
ciekawości zaglądniemy też do sąsied-
niej dzielnicy, znanej z rozrywek i usług 
pań, które bynajmniej nie są gejszami. 
Wieczorem spacer po tętniącym życiem 
centrum Osaki, gdzie ilość świateł i neo-
nów aż olśniewa. Nocleg w Osace.

8 dzień
Wycieczka pociągiem do miasteczka 
Nara, pierwszej stolicy Japonii. Po przy-
byciu na miejsce zobaczymy charakte-
rystyczne trzy lub pięciopiętrowe pago-
dy. Zwiedzanie największej na świecie, 
zbudowanej w X w. na rozkaz cesarza 
Shomu, drewnianej budowli - świątyni 
Todami z 16 m posągiem Wielkiego Bud-
dy, wykonanym z brązu. Spacer po parku 
miejskim wśród oswojonych jeleni. W 
Narze zobaczymy też typowy japoński 
ogród. Powrót do Osaki.

9 dzień
Przejazd do Kyoto, dawnej stolicy i naj-
ważniejszego miasta dla kultury japoń-
skiej. Znajduje się tu ponad tysiąc świą-
tyń i sanktuariów, łączących kult shinto, 
buddyzm i wielką potęgę dawnych szo-
gunów. Zwiedzanie najważniejszych 
obiektów: świątynia Kinkakuji, zwana 
Złotym Pawilonem oraz stojąca na 139 
palach świątynia Kiyomizu,. Nasze kro-
ki kierujemy do dzielnicy Gion, znanej 
m. in. z książki „Wyznania gejszy”. Być 
może uda nam się zobaczyć przecho-
dzące ulicami gejsze i maiko (dziewczęta 
przygotowujące się do zawodu gejszy), 
ubrane w tradycyjne kimona. W Gion 
zachwyca stara zabudowa – niskie domy, 
zbudowane z materiałów, takich jak cedr 
i bambus. Udamy się tu także do trady-
cyjnej herbaciarni. Nocleg w Kyoto.

10 dzień
Dalszy pobyt w Kyoto i okolicy. Zoba-
czymy świątynię Fushimi Inari, znaną z 
tysięcy bram tori poustawianych przy 
ścieżkach. Odwiedzenie tego miejsca jest 

po prostu konieczne, a zdjęcia stąd będą 
zadziwiały naszych znajomych. Zobaczy-
my również zamek Nijo - dawną siedzibę 
szoguna oraz udamy się na wycieczkę do 
położonego niedaleko za miastem bam-
busowego lasu. Powrót do Kyoto i kolejna 
okazja do odczuwania niezwykłej atmos-
fery tego miasta. Nocleg w Kyoto.

11 dzień
Przejazd shinkansenem do Tokio. Zwie-
dzanie najruchliwszej dzielnicy - Shinjuku. 
Wyjazd na jeden z wieżowców pozwoli 
ogarnąć wzrokiem gigantyczną metro-
polię, a przy dobrej pogodzie zobaczyć 
górę Fudżi - symbol Japonii. Następnie je-
dziemy do dzielnicy Asakusa, najstarszej 
dzielnicy Tokio, gdzie już w 628 r. zbu-
dowano pierwszą świątynię buddyjską. 
Zwiedzanie świątyni Senso-ji i okolicznych 
kapliczek. Spacer po pasażach Nakamise, 
pełnych sklepów z pamiątkami. Wieczór 
w rozświetlonej handlowo-rozrywkowej 
dzielnicy Ginza. Znajduje się tam m.in. za-
bytkowy budynek słynnego japońskiego 
teatru Kabuki. Nocleg w Tokio.

12 dzień
Wycieczka autokarem do Parku Narodo-
wego Góry Fudżi. Wjazd na platformę 
widokową położoną na zboczach wul-
kanu. Przy dobrej pogodzie widać stąd 
okryty śniegiem szczyt Fudżi. Spacer 
ścieżką biegnącą po stokach wulkanu. 
Pożegnalna kolacja i nocleg w Tokio.

13 dzień
Rano udajemy się do Harajuku, dzielnicy 
po której przechadzają się młodzi Japoń-
czycy ubrani w ekstrawaganckie stroje. 
W pobliżu pójdziemy do szintoistycznej 
świątyni Meiji, jednej z najważniejszych 
w Japonii. W ciszy pięknego parku można 
znakomicie odpocząć od miejskiego zgieł-
ku. Przejazd na lotnisko i wylot z przesiad-
ką do Polski.

14 dzień
Przylot do Warszawy.

é  Dwie wyspy Kiusiu i  Honsiu é Nagasaki é Hiroszima é Brama Tori w Itsukushima é 
Osaka - nowoczesność i  historia é Kyoto i  Nara - dawne stol ice é Góra Fudżi é Tokio é

Japonia 

Dwie wyspy samurajów
14 dni
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o WyPRaWIE
Japonia ze swoją ciekawą historią i no-
woczesnością, odmiennością zwyczajów 
oraz egzotycznymi krajobrazami to kraj, 
który każdy prawdziwy podróżnik musi 
odwiedzić. Dawne państwo samurajów 
stało się obecnie potęgą przemysłową 
i technologiczną. To rzecz powszech-
nie znana, ale nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z tego, że Japończycy są naro-
dem bardzo uduchowionym. Wyznają 
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, wybranego przez bóstwa. 
Są wrażliwi na estetykę we wszystkim 
co robią oraz 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 z najbardziej cza-
rownych miejsc świata. Zwiedzimy dwie 
różne wyspy Japonii: Kiusiu i Honsiu. 
Będziemy podziwiać piękno natury, licz-
ne zabytki historyczne oraz połączenie 
tradycji z nowoczesnością. Zapoznamy 
się ze zwyczajami i dniem codziennym 
Japończyków. Spotkamy się z odmien-
ną, często trudną do zrozumienia dla 
nas kulturą, znajdziemy się w zupełnie 
innym otoczeniu, w innym świecie. Po-
znamy też wspaniałą kuchnię japońską, 
tak różną od naszej. To nie tylko sushi 
i sashimi, to wielki wybór różnorod-
nych potraw, które łączy głównie to, że 
wszystkie posiłki spożywa się tu za po-
mocą pałeczek. Wyprawa jest przezna-
czona dla osób chcących aktywnie zwie-
dzać świat, znajdujących przyjemność w 
pokonywaniu trudów dalekich podróży i 
poznawaniu odmiennych kultur. Staramy 
się w miarę możliwości docierać również 

w miejsca położone poza obszarami ma-
sowej turystyki, ale nie unikamy miejsc 
atrakcyjnych i popularnych. Wyprawa 
nie należy do trudnych. Japonia jest kra-
jem doskonale zorganizowanym i ceni 
się tam punktualność. Podczas wyjaz-
dów zdarzają się przejazdy komunikacją 
publiczną i miejską. Bagaż główny po-
winien mieć dobre kółka i być na tyle 
lekki, by samodzielnie można było go 
przenosić na dworcach, czy w hotelach. 
Nie ma możliwości skorzystania z usług 
bagażowych. Zakwaterowanie przewi-
dujemy w hotelach, apartamentach lub 
pensjonatach 3 gwiazdkowych z łazien-
kami. Podczas pobytu w Kyoto, w miarę 
dostępności, zakwaterowanie będzie 
miało miejsce w ryokanie - tradycyjnym 
domu gościnnym. Śpi się tu na matera-
cach na podłodze, a czyste i ładne łazien-
ki są wspólne dla kilku pokoi. W ryokanie 
poczujemy prawdziwy klimat odmiennej 
kulturowo, egzotycznej Japonii. Wskaza-
ne jest zabranie dolarów amerykańskich 
wydanych po 2013 r. Stare banknoty nie 
są przyjmowane, podobnie jak banknoty 
zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od po-
czątku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji dotyczą-
cych imprezy - zadaj pytanie e-mailem eg-
zotyka@almatur.pl lub na facebook.com/
almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin 
przelot, itd. zostaną przesłane pocztą 
elektroniczną w liście do uczestników 
około dwa tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adresu 
e-mail przy podpisywaniu umowy. Wyży-
wienie poza wymienionym w programie 
dla chętnych pomaga organizować na 
bieżąco pilot. Należy pamiętać, że Japo-

nia jest krajem dość drogim. W sytuacji, 
gdy nieletni podróżuje z jednym z rodzi-
ców, dziadkami lub opiekunami (a nie z 
obojgiem rodziców), wymagane jest pi-
smo notarialne w języku angielskim po-
świadczające, że rodzice (lub drugi rodzic 
dziecka) wyrażają zgodę na wyjazd.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie. Wyma-
gany paszport, ważny min. 6 miesięcy od 
daty zakończenia imprezy. Przy wjeździe 
do Japonii w celu turystycznym obywa-
tele Polski nie potrzebują wiz, o ile pobyt 
trwa nie dłużej niż 90 dni.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 11 noclegów w hotelach 
i pensjonatach o standardzie ***, w miarę 
dostępności w jednym z miejsc – nocleg w 
ryokanie (tradycyjnym hotelu japońskim – 
pokoje ze wspólnymi łazienkami).
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, lo-
kalnych barach i pakiety śniadaniowe, 2 
kolacje.
Transport: Przeloty wg programu, mikro-
busy, komunikacja miejska, pociągi.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego: wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nie ujętych w 
programie, aranżowanych przez pilota 
(orientacyjny koszt ok. 15-25 USD/ po-
siłek), możliwość zakupów w sklepach 
tańszego wyżywienia,
- zwyczajowych napiwków ok. 20 USD,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od ilości 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników),
- ewentualnej opłaty za wizy i kosztów 
jej uzyskania.

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

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 23.04 – 06.05. 2023 18570 zł 12999 zł 800 USD
02 03.09 – 16.09.2023 18570 zł 12999 zł 800 USD
03 15.10 - 28.10.2023 18570 zł 12999 zł 800 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3100 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
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 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę 
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot do Japonii.

2 dzień
Przylot do Tokio. Zwiedzanie miasta za-
czynamy od dzielnicy Asakusa, najstar-
szej części Tokio, gdzie już w 628 r. zbu-
dowano pierwszą świątynię buddyjską. 
Zwiedzanie kompleksu Senso-ji i okolicz-
nych kapliczek. Spacer po pasażach Na-
kamise, pełnych sklepów z pamiątkami. 
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 Za-
toce Tokijskiej. Wyspa jest synonimem 
nowoczesnych technologii - zaskakuje 
od pierwszej chwili i ani przez moment 

nie można się na niej nudzić. Zobaczyć 
tu można roboty, samochody przyszło-
ści, 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 trafiają do najlepszych restauracji 
w formie sashimi. Będąc tu namawia-
my na spróbowanie znakomitego i naj-
świeższego w całym mieście sushi. Po 
południu przejazd do dzielnicy Shinju-
ku, jednej z najruchliwszych w mieście. 
Wyjazd na jeden z wieżowców pozwoli 
ogarnąć wzrokiem gigantyczną metro-
polię, a przy dobrej pogodzie zobaczyć z 
daleka górę Fudżi. Wieczorem Shinjuku 
rozbłyska tysiącami świateł, a strefy pie-
sze są pełne Japończyków, udających się 
na kolację. Kolacja powitalna. Nocleg w 
hotelu.

4 dzień
Wycieczka do Parku Narodowego Góry 
Fudżi. Fudżi jest najwyższym szczytem 
Japonii, jej symbolem i świętością. Przy-
stajemy w centrum informacji o Fudżi, 
gdzie poznamy historię i geologiczną 
charakterystykę tego wulkanu, którego 
ostatnia erupcja miała miejsce w 1708 
r. Wjazd na platformę widokową, poło-
żoną na zboczach wulkanu. Widać stąd 
często pokryty śniegiem, idealnie stoż-
kowaty szczyt Fudżi. Przy dobrej pogo-
dzie spacer ścieżką biegnącą po stokach 
wulkanu. Powrót do Tokio i nocleg.

5 dzień
Wyjazd do dawnej stolicy Japonii – Ka-
makury. To okazja do oglądania posągu 
ponad jedenastometrowego Wielkiego 
Buddy, który jest symbolem tego miej-
sca. Następnie zwiedzanie chramu Ha-
se-dera. W otoczonej piękną przyrodą 

świątyni poczujemy atmosferę dawnej 
Japonii. Po południu przejazd do Yoko-
hamy, która jest największym portem 
morskim w Japonii. Spacer po rozległym 
China Town, w którym zwiedzimy świą-
tynię Guan Di Miao. Zajrzymy przy oka-
zji do dzielnicy portowej Minatomirai, 
gdzie będzie można zakupić pamiątki. 
Powrót do Tokio na nocleg.

6 dzień
Dzień wolny w Tokio, który poświęcimy 
na spacery, zakupy, smakowanie japoń-
skich specjałów, a przede wszystkim na 
obserwację miejscowych zwyczajów i 
poczucie tutejszej specyficznej harmonii 
pomiędzy tradycją, a supernowoczesno-
ścią. Chętnych w tym dniu zaprosimy na 
wycieczkę fakultatywną superszybkim 
pociągiem – shinkansenem do Nikko. 
To religijne serce Japonii, gdzie znajdują 
się niezwykłe kompleksy świątynne bud-
dyjskie i szintoistyczne, otoczone bujną 
przyrodą. Można tam zobaczyć mister-
nie i z przepychem zdobione wspaniałe 
świątynie, jedyne w swoim rodzaju. W 
programie również odwiedziny w mau-
zoleum jednego z najpotężniejszych 
władców Japonii, szoguna Tokugawa 
Ieyasu. Powrót pociągiem do Tokio. Po-
żegnalna kolacja i nocleg w hotelu.

7 dzień
Rano dalsze zwiedzanie Tokio. Udajemy 
się do Harajuku, dzielnicy po której prze-
chadzają się młodzi Japończycy ubrani w 
ekstrawaganckie, najmodniejsze stroje. 
W pobliżu pójdziemy do szintoistycznej 
świątyni Meiji, jednej z najważniejszych 
w Japonii. W ciszy pięknego parku moż-
na znakomicie odpocząć od wielkomiej-
skiego zgiełku. Przejazd na lotnisko i wy-
lot do Polski.

8 dzień
Przylot do Warszawy na lotnisko Chopi-
na.

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 nowo-
czesnością, odmiennością zwyczajów oraz 
egzotycznymi krajobrazami, to kraj, który 
każdy prawdziwy podróżnik musi odwie-
dzić. Dawny kraj samurajów stał się obec-
nie potęgą przemysłową i technologiczną. 
To rzecz powszechnie znana, ale nie wszy-
scy zdają sobie sprawę z tego, że Japoń-
czycy są narodem bardzo uduchowionym. 
Wyznają państwową religię – szintoizm, 
opartą na japońskiej mitologii oraz bud-
dyzm i jego odmianę - zen. Często nawet 
obie religie jednocześnie, przy czym szin-
to może wyznawać tylko członek narodu 
japońskiego, wybranego przez bóstwa. 
Są wrażliwi na estetykę we wszystkim co 
robią oraz na piękno przyrody. Wiosna i je-
sień w Japonii są najpiękniejszymi i najbar-
dziej kolorowymi porami roku, a bogate 
świątynie, monumentalne zamki, ozdobne 
ogrody, majestatyczna Fudżi - czynią z Ja-
ponii jedno najbardziej czarownych miejsc 
świata. Będziemy podziwiać piękno natu-

ry, liczne zabytki historyczne oraz połącze-
nie tradycji z nowoczesnością. Zapoznamy 
się ze zwyczajami i dniem codziennym 
Japończyków. Spotkamy się z odmienną, 
często trudną do zrozumienia dla nas 
kulturą, znajdziemy się w zupełnie innym 
otoczeniu, w innym świecie. Poznamy też 
wspaniałą kuchnię japońską, tak różną od 
naszej. To nie tylko sushi i sashimi, to wiel-
ki wybór różnorodnych potraw, które łączy 
głównie to, że wszystkie posiłki spożywa 
się tu za pomocą pałeczek. 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 ma-
sowej 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 zdarza-
ją się przejazdy komunikacją publiczną i 
miejską. Zakwaterowanie przewidujemy 
w hotelach 3 gwiazdkowych z łazienkami. 
Prosimy zabrać ze sobą nowe banknoty 
(wydane po 2013 roku), które nie są znisz-
czone lub popisane. Wyprawie od począt-
ku do końca towarzyszy polski pilot.
 
Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin 
przelotu itd. zostaną przesłane pocztą 
elektroniczną w liście do uczestników 
około 2 tygodnie przed wyjazdem. Pro-
simy o podanie kontaktowego adresu 
e-mail przy podpisywaniu umowy. Wy-
żywienie poza wymienionym w progra-

mie dla chętnych pomaga organizować 
na bieżąco pilot. Należy pamiętać, że 
Japonia jest krajem drogim. W sytuacji 
gdy nieletni podróżuje z jednym z rodzi-
ców, dziadkami lub opiekunami (a nie 
z obojgiem rodziców) wymagane jest 
pismo notarialne w języku angielskim 
poświadczające, że rodzice (lub drugi ro-
dzic dziecka) wyrażają zgodę na wyjazd.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do realiza-
cji imprezy należy wpisać do elektronicz-
nego formularza danych dodatkowych. 
Link do formularza – dla wszystkich re-
zerwacji stałych - będzie wysłany automa-
tycznie na adres e-mail klienta wpisany 
w rezerwacji. Brak wymaganych danych 
paszportowych i osobowych lub ich nie-
zgodność z paszportem zabieranym na 
wyprawę, może spowodować dodatkowe 
koszty związane z realizacją imprezy tury-
stycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. 
Wymagany paszport, ważny min. 6 mie-
sięcy od daty zakończenia imprezy. Przy 
wjeździe do Japonii w celu turystycznym 
obywatele Polski nie potrzebują wiz, o ile 
pobyt trwa nie dłużej niż 90 dni. 

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu o 
standardzie***, pokoje 2 os. z łazienkami.
Wyżywienie: Śniadania w hotelu, pakie-
ty śniadaniowe, kolacja powitalna i po-
żegnalna. Pozostałe posiłki we własnym 
zakresie.
Transport: Przeloty wg programu, trans-
fery mikrobusem, komunikacja publicz-
na i miejska, pociągi.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, wszelkie opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota.

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 po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nieujętych w 
programie, aranżowanych przez pilota 
(orientacyjny koszt ok. 15-25 USD) po-
siłek), możliwość zakupów w sklepach i 
tańszego wyżywienia,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz 
pozostałych aktywności i wycieczek 
fakultatywnych (ceny uzależnione są 
od ilości chętnych, orientacyjne kwo-
ty podajemy w liście do uczestników),  
- ewentualnej opłaty za wizy i kosztów 
jej uzyskania.

Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 18.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Sydney

Auckland

Gold Coast

Tokio
Fudżi  

Japonia

Nowa Zelandia

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 – 18.04.2023 12856 zł 8999 zł 500 USD
02 05.06 – 12.06.2022 12856 zł 8999 zł 500 USD
03 14.08 – 21.08.2023 12856 zł 8999 zł 500 USD
04 16.10 – 23.10.2023 12856 zł 8999 zł 500 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 1600 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) – na 45 
dni przed wyprawą,
III rata: 500 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę 
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot z przesiadką na 
Tajwan.

2 dzień
Przylot na Tajwan. To nowoczesne i cie-
kawe państwo, 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, ultranowoczesno-
ści, ale też tradycji. Wjazd na poziom 
obserwacyjny Taipei 101, niegdyś naj-
wyższego budynku świata. Zwiedzanie 
Muzeum Narodowego, którego zbiory 
można porównać jedynie do Luwru. 
To tutaj trafiły między innymi skarby 
z Zakazanego Miasta w Pekinie. Kolej-
nym punktem jest pałac pamięci Czang 
Kai-szeka. W tym niezwykłym miejscu 
zgromadzono szereg pamiątek po twór-
cy państwa, który pragnął zbudować 
wielkie i nowoczesne Państwo Środka, 
a skończył życie jako przywódca nie-
wielkiej wyspy u jego brzegów. Czang 
Kai-szek był charyzmatycznym wizjone-
rem, ale przegrał wojnę domową z Mao 
Zedongiem. Odwiedzimy również Lung-

sham, najstarszą buddyjską świątynię na 
wyspie. Spacerując po nocnym bazarze 
i centralnych ulicach podziwiamy pełne 
życia miasto i delektujemy się fanta-
styczną 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. Płynąca w 
dole rzeka jest otoczona skałami o róż-
nych kształtach oraz pięknie położonymi 
świątyniami, wiszącymi mostami, ścież-
kami i tunelami. Wąwóz często nazy-
wany jest “marmurowym”, ze względu 
na występującą tu dużą ilość tej skały. 
Legenda głosi o wodzu plemienia Truku, 
który wpadł w zachwyt i zawołał “taro-
ko!”, co w języku rdzennej ludności Taj-
wanu oznacza – wspaniały. Podróż przez 
górzyste rejony wyspy. Po drodze otwie-
rają się przed nami zachwycające krajo-
brazy, można dostrzec też ciemnozielo-
ne, bambusowe lasy. Nocleg po drodze.

5 dzień
Zwiedzanie regionu Alishan. Zachwycają 
tu plantacje herbaty, cyprysowe lasy i 
góry. Atrakcją będzie przejazd legendar-
ną Alishan Forest Train. Ta linia kolejowa 
została skonstruowana w 1912 roku i ma 
długość 86 km, na jej trasie znajduje się 

50 tuneli i 77 drewnianych mostów. My 
będziemy jechać czynnym fragmentem 
tej linii. Powrót na nocleg.

6 dzień
Powrót na północ wyspy. Wylot na Filipi-
ny wieczorem lub w nocy. Przylot do Ma-
nili, największego i pełnego kontrastów 
miasta kraju. Nocleg w Manili. 

7 dzień
Przejazd na południe wyspy Luzon do 
kanionu Pagsanjan. Emocjonujący rejs 
w górę rzeki do wodospadu małymi łód-
kami, którymi z niewiarygodną i niemal 
nieludzką zręcznością kierują lokalni 
wioślarze. Podziwianie wodospadu i 
kąpiel. Po odpoczynku podróż przez wy-
spę Luzon do portu i rejs na porośniętą 
palmami kokosowymi sąsiednią wyspę 
Mindoro. Pobyt nad morzem. Nocleg na 
Mindoro.

8-10 dzień
Pobyt nad morzem na tropikalnych, 
rajskich plażach Mindoro i odpoczynek. 
Fakultatywna wycieczka w głąb wyspy, 
do wioski plemienia Mangyan. Plemię 
to jest w takim stopniu pokojowo nasta-
wione do świata, że słowo “wojna” nie 
występuje w ich języku. Wielu rodowi-
tych mieszkańców wyspy żyje w całkowi-
tym odcięciu i w bardzo podstawowych 
warunkach, zajmując się rybołówstwem 
i uprawą roli. Inna możliwość fakulta-
tywnej wycieczki to rejs połączony z nur-
kowaniem lub połowem ryb. Noclegi na 
Mindoro.

11 dzień
Rejs powrotny na wyspę Luzon i przejazd 
do Manili. Czas na poznanie filipińskiej 
stolicy. Zwiedzimy Intramuros – kolo-
nialne hiszpańskie stare miasto. W tej 
części Manili zlokalizowanych jest spo-
ro kościołów i zabytkowych kamienic. 
Odwiedzimy katedrę, a także udamy się 
do bazyliki, gdzie przechowywana jest fi-
gura Czarnego Chrystusa. Jest to bardzo 

ważne miejsce dla każdego Filipińczyka. 
Objazd miasta – dzielnica biznesu Ma-
kati oraz nadbrzeżna Ermita. Zobaczymy 
jak miasto bawi się nocną porą. Manila 
słynie z bogatej oferty w tym względzie. 
Nocleg w Manili.

12 dzień
Wylot do Seulu w Korei Południowej. 
Przylot do miasta i przejazd do hotelu. 
Spacer po centrum barwnej i pełnej 
życia koreańskiej metropolii. Nocleg w 
Seulu.

13 dzień
Wcześnie rano wyjazd do Parku Narodo-
wego Seorak położonego na wschodzie 
kraju. Tam spotykamy się z górskimi kra-
jobrazami i piękną przyrodą. Wyjazd ko-
lejką linową na jeden ze szczytów, gdzie 
krajobraz przypomina nieco położone 
niedaleko stąd Góry Diamentowe w są-
siedniej Korei Północnej. Dla chętnych 
piesza wycieczka górskim szlakiem do 
jednej ze świątyń i tak zwanej ruchomej 
skały. Miejsce to jest często odwiedzane 
przez koreańskich pielgrzymów. Nocleg 
w hotelu.

14 dzień
Zwiedzanie położonego nad Morzem 
Japońskim portu Sokcho. W tutejszym 
porcie Koreańczycy kupują i zjadają 
niemal wszystko, co żyje w morzu, a co 
nam nie wydaje się jadalne. Powrót do 
Seulu. Wieczorem spacer po dzielnicach 
Myeongdong i Namdeamun. Pożegnalna 
kolacja i nocleg w Seulu.

15 dzień
Rano zwiedzanie jednego z pałaców kró-
lewskich, świetna okazja do poznania 
tradycyjnej architektury i historii kraju. 
Wyjazd na górę Namsan i wieżę N’Seoul 
Tower, skąd można podziwiać piękną pa-
noramę całego miasta. Wylot do kraju 
wieczorem lub nocy dnia następnego.

16 dzień
Przylot do Warszawy.

é Skarby Taipei é Park Narodowy Taroko é Przejazd zabytkowym pociągiem na Tajwanie é Pełna kontrastów Manila é  
Kanion Pagsanjan é Wypoczynek na tropikalnych plażach Mindoro é Atrakcje Seulu é Park Narodowy Seorak é Targ rybny w Sokcho é

Tajwan – Filipiny – Korea Południowa 

Trzy oblicza Azji
16 dni
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o WyPRaWIE
Na trasie naszej wyprawy znajdą się dyna-
micznie rozwijający się Tajwan, wyspiarskie 
Filipiny oraz tętniący życiem Seul, stolica  
szybko się rozwijającej Korei Południowej. 
Odwiedzimy nowoczesne, bogate metro-
polie, parki narodowe z egzotyczną flora i 
fauną, będziemy podziwiać wspaniałe kra-
jobrazy, poznawać miejscowe zwyczaje oraz 
odpoczywać na tropikalnych plażach. Znaj-
dziemy się w świecie zwyczajów znacznie 
odbiegających od wzorców europejskich, 
w krajach o różnych zwyczajach religijnych i 
kulinarnych, co da nam okazję do poszerze-
nia naszego spojrzenia na inne kultury. Lud-
ność odwiedzanych krajów wyznaje różne 
religie. Na Tajwanie i przeważa taoizm i bud-
dyzm, a na Filipinach tradycyjny katolicyzm, 
w Korei Południowej buddyzm i katolicyzm. 
Będziemy musieli niejednokrotnie dostoso-
wać się i być tolerancyjnym dla innych zwy-
czajów i systemów wartości. 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 atrakcyj-
nych i popularnych. Proponujemy przede 

wszystkim aktywne i relatywnie tanie zwie-
dzanie 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 zwy-
czaje. Noclegi przewidziane są w hotelach 
z łazienką i klimatyzacją. Staramy się, by 
nasze hotele były przede wszystkim czyste 
i dobrze zlokalizowane. Wyprawa nie należy 
do trudnych, czekają nas dwa dłuższe loty i 
kilka krótszych. Prosimy, 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 doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji imprezy, 
niezbędnego bagażu, dokładnych godzin 
przelotu itd. Zostaną przesłane do uczest-
ników pocztą elektroniczną w liście około 
2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o 
podanie kontaktowego adresu e-mail przy 
podpisywaniu umowy. Wyżywienie poza 

wymienionym w programie organizuje 
dla chętnych na bieżąco pilot w barach 
lub restauracjach. Proponowane posiłki 
będą oczywiście najczęściej regionalne, 
gdyż kuchnia dalekowschodnia należy do 
najlepszych na świecie i szkoda byłoby jej 
nie spróbować. Istnieje też możliwość za-
kupu wyżywienia w sklepach spożywczych. 
W programie nie ujęto wieczornych wyjść 
i rozrywek oraz pozostałych aktywności i 
wycieczek fakultatywnych. Ich ceny uzależ-
nione są od liczby chętnych, a orientacyjne 
kwoty podajemy w liście do uczestników).

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczest-
nictwo w zarezerwowanej imprezie. 
Wymagane min. 2 wolne strony w pasz-
porcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki. Przy wpłacie I 
raty należy przesłać do biura skan pierw-
szej strony paszportu (ze zdjęciem). Wizy 
nie są wymagane.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 13 noclegów według 
programu, hotele i pensjonaty o standar-
dzie ***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, lo-
kalnych barach i pakiety śniadaniowe, 
kolacja powitalna i pożegnalna.
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, mikrobusy, ko-

munikacja miejska, prom, łodzie rzeczne.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie, aranżowanych przez pilota (orien-
tacyjny koszt ok. 10-25 USD/posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności nieprzewidzianych 
w programie,
- zwyczajowych napiwków – ok. 70 USD.
- programu fakultatywnego.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
8, maksymalna: 18. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Organizator: Almatur - Katowice

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Seul

Taroko

Manila
Mindoro

Taipei

Chiny
Korea Płd.

Tajwan

Filipiny

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: KEET

Lp. Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od: III rata

01 18.05 – 02.06.2023 19999 zł 13999 zł 700 USD
02 12.10 – 27.10.2023 19999 zł 13999 zł 700 USD
03 25.04 – 10.05.2024 19999 zł 13999 zł 700 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3100 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: 700 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Przelot z przesiadką do 
Singapuru.

2 dzień
Przylot do Singapuru i przejazd do hote-
lu położonego w centrum miasta. Singa-
pur to oaza dobrobytu, nowoczesności 
i międzykulturowej harmonii ludzi róż-
nych ras i wyznań. Wieczorem spacer po 
robiącym ogromne wrażenie centrum 
miasta, które rozświetla tysiące świateł. 
Nocleg w Singapurze.

3 dzień
Rano wyprawa do „miejskiej dżungli”. 
W mieście znajduje się prawdziwy tro-
pikalny ogród botaniczny z 6 hektarami 
lasu równikowego. Obiekt w Singapu-
rze jest jedynym tego typu na świecie, 
wpisanym na listę UNESCO. Będąc tam, 
bardzo łatwo zapomnieć, że znajduje-
my się w centrum wielkiej metropolii. 
Spacer przypomina raczej przemierza-
nie lasu deszczowego, któremu towa-
rzyszy śpiew egzotycznych ptaków. Po 
południu zwiedzanie miasta. Spacer 
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 oryginalnych budynków 
na świecie, z królującymi nad okoli-
cą trzema wieżowcami. Przywitanie z 
Merlionem, legendarnym stworem, pół 
lwem, pół rybą, symbolem miasta, któ-
ry istnieje w wyobraźni Singapurczyków 
od setek lat, a jego pomnik stoi na pro-
menadzie. Następnie wizyta w Świątyni 
Zęba Buddy – największej i najbardziej 
reprezentacyjnej świątyni Singapuru. 
Spacer po China Town będzie ukorono-
waniem tego ciekawego dnia. Nocleg w 
Singapurze.

4 dzień
Przejazd autokarem do miejscowości 
Malakka w Malezji. Ten zbudowany 
przez Holendrów niewielki port ma w so-
bie wiele czaru, a jego historyczne cen-
trum z kolonialną zabudową, w oryginal-
nym czerwonym kolorze, wpisane jest na 
listę UNESCO. Spacer po starym mieście. 
Zobaczymy kościoły i holenderski ratusz. 
Wieczorny spacer po kolorowym Chi-
na Town. Kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Malakka.

5 dzień
Rano wizyta w zbudowanym jeszcze 
przez Portugalczyków forcie Famosa. 
Wzmocniony przez Holendrów, stano-
wi jedną z najstarszych pozostałości 
zabudowy kolonialnej w południowo-
-wschodniej Azji. Przejazd autobusem z 
Malakki do Kuala Lumpur. Stolica Malezji 
to pełna rozmachu, imponująca metro-
polia, gdzie z nowoczesnością przeplata 
się tradycja. Zwiedzanie pieszo, a także 
doskonale funkcjonującą komunikacją 
miejską. Podziwianie z zewnątrz bliźnia-
czych wież Petronas Tower, do niedawna 
najwyższego budynku świata. Spacer po 
głównym placu Merdeka z budynkami 
administracji i dawną siedzibą sułtana 
oraz przy małym meczecie, zbudowa-
nym u zbiegu rzek, gdzie powstało mia-
sto. Wizyta w barwnej dzielnicy chińskiej 
z licznymi kramami i knajpkami. Nocleg 
w Kuala Lumpur.

6 dzień
Rano dla chętnych wjazd na poziom ob-
serwacyjny Petronas Tower (opłata wła-
sna). Przejazd do pobliskich Jaskiń Batu. 
Ogromna, złota statua hinduistycznego 
bożka Marugan króluje na tle wapien-
nych, pokrytych tropikalną roślinnością 
urwisk. Pokonując 272 schody zawitamy 
do kilku ukrytych w jaskiniach świątyń. 
Powrót do centrum. Nocleg w Kuala 
Lumpur.

7 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 pięk-
nego zakątka świata. Czas na odpoczy-
nek i cieszenie się pobytem nad ciepłym 
morzem. Nocleg na Krabi.

8-10 dzień
Pobyt na Krabi. Wypad łodzią na jedną 
z pobliskich „rajskich” wysepek, gdzie 
strome skały schodzą wprost do morza, 
a czas spędza się leniwie na złotym pia-
sku. Możliwość innych wycieczek (do-
datkowo płatnych), między innymi na 
wyspy Phi Phi, ze słynną wyspą „Jamesa 
Bonda”. Noclegi na Krabi.

11 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Bang-
koku. Stolica Tajlandii to pełna życia, 
olbrzymia metropolia. Nowoczesność, 
o jakiej moglibyśmy śnić, miesza się tu 
z tradycją. Po przylocie przejazd do ho-
telu, położonym w centrum miasta. Po 
zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku 
spacer po mieście i obserwacja barw-
nego tłumu. Mamy czas by wypić zimne 
piwo, które wybornie smakuje w tutej-
szym upale. Każdy niewątpliwie spróbu-
je doskonałych i tanich ulicznych przy-
smaków, gdyż tajska kuchnia ma wielu 
zwolenników. Wieczorem urządzamy 
rajd tuk-tukami, czyli motorowymi rik-
szami, gwarantowane przeżycia porów-
nywalne z „wesołym miasteczkiem”. Po-
żegnalna kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Bangkoku.

12 dzień
Całodniowa wycieczka z Bangkoku do 
Kanchanaburi, miejsca ważnego z hi-
storii z czasów II wojny światowej. W 
latach 1941-45 znajdował się tu jeden 
z najstraszliwszych japońskich obo-
zów dla alianckich jeńców wojennych.  

Po przyjeździe na miejsce zwiedzanie 
Cmentarza Wojennego, na którym 
znajdują się groby tysięcy żołnierzy 
alianckich. Zginęli oni głównie podczas 
budowy Kolei Śmierci, która, jak liczyli 
Japończycy, miała się rozciągać aż do 
granicy z Birmą. Kolej była jednym z 
największych przedsięwzięć inżynieryj-
nych okresu II wojny światowej. Do jej 
budowy sprowadzono dziesiątki tysięcy 
jeńców alianckich, którzy do niewoli 
trafiali podczas walk w Azji na Pacyfiku.  
Kolej budowano ręcznie kując w skale, 
przedzierając się przez dziką dżunglę i 
układając drewniane wiadukty wzdłuż 
rzeki. Podczas wycieczki nie zabraknie 
czasu na spacer po słynnym Moście nad 
Rzeką Kwai, który został niezwykle spo-
pularyzowany przez książkę Pierre’a Bo-
ulle, a tym bardziej przez amerykański 
film „Most na rzece Kwai”. Powrót do 
Bangkoku na nocleg.

13 dzień
Zwiedzanie Bangkoku: rano rejs „klon-
gami”, czyli kanałami rzeki Chao Phraya, 
obserwacja życia mieszkańców i wielkie-
go miasta z perspektywy rzeki. Następ-
nie zwiedzanie najważniejszych budowli 
miasta, których nie można pominąć 
podczas wizyty w Bangkoku. Odwiedzi-
my Wat Arun, czyli Pagodę Świtu, inkru-
stowaną mozaiką z porcelany. Kolejną 
wielką atrakcją jest Pałac Królewski i 
Świątynia Szmaragdowego Buddy. Kolo-
ry i bogactwo tych miejsc wprost osza-
łamiają. Wieczorem dla chętnych wizyta 
na Pat Pongu - dzielnicy smacznej kuch-
ni, rozrywek i rozpusty. Wieczorem lub w 
nocy przejazd na lotnisko. 

14 dzień
Wylot do Polski. Przylot do Warszawy.
 

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

Singapur - Malezja - Tajlandia 

Tercet egzotyczny
14 dni
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o WyPRaWIE
Wyprawa jest przeznaczona dla osób 
chcących aktywnie zwiedzać świat, znaj-
dujących przyjemności w pokonywaniu 
trudów dalekich podróży. Przewidziany 
jest też kilkudniowy odpoczynek na pla-
żach Krabi. Odwiedzimy kraje o różnych, 
odmiennych religiach: buddyzmie i isla-
mie, znacznie różniące się kulturowo od 
Polski. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że 
aby zrozumieć ich świat, musimy się tak-
że dostosować i być tolerancyjnym dla 
innych zwyczajów i systemów wartości. 
Staramy się w miarę możliwości docierać 
w miejsca położone poza obszarami ma-
sowej turystyki, ale nie unikamy miejsc 
atrakcyjnych i popularnych. Podczas wy-
jazdu planujemy przejazdy komunikacją 
publiczną w miastach oraz autokarami 
kursowymi. Noclegi przewidziane są w 
hotelach o standardzie ***, a w Singapu-
rze **. Staramy się, by nasze hotele były 
przede wszystkim czyste i dobrze zlokali-

zowane. Temperatury w ciągu całego roku 
w zwiedzanych krajach oscylują wokół 
30°C. Wskazane jest zabranie dolarów 
amerykańskich wydanych po 2013 r. Stare 
banknoty nie są przyjmowane podobnie 
jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wy-
prawie od początku do końca towarzyszy 
doświadczony polski pilot, który służy po-
mocą 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, niezbęd-
nego bagażu, itd. zostaną przesłane do 
uczestników pocztą elektroniczną w li-
ście około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adresu 
e-mail przy podpisywaniu umowy. Wyży-
wienie poza wymienionym w programie 

organizuje dla chętnych na bieżąco pilot. 
Proponujemy zwykle posiłki regionalne, 
gdyż warto próbować doskonałej dale-
kowschodniej kuchni. Osoby, które zatę-
sknią za kuchnią zachodnią, w większości 
miejsc znajdą też coś dla siebie.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie.
Wymagane min. 2 wolne strony w pasz-
porcie, ważnym min. 6 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki. Nie ma obowiąz-
ku wizowego.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 12 noclegów w hote-
lach o standardzie ***, pokoje 2 osobo-
we z łazienkami i klimatyzacją.
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, ba-
rach lub pakiety śniadaniowe, kolacja 
powitalna i pożegnalna. Pozostałe posiłki 
we własnym zakresie.
Transport: Przeloty wg programu wraz 
z opłatami lotniskowymi, komunikacja 
publiczna, kursowe autobusy, klimatyzo-
wane mikrobusy.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nie ujętych w pro-
gramie, aranżowanych przez pilota (orien-
tacyjny 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 po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od liczby 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 70 USD.

Minimalna liczba uczestników 
w grupie: 10, maksymalna: 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 17.02 – 02.03.2023 12856 zł 8999 zł 950 USD
02 14.10 – 27.10.2023 12856 zł 8999 zł 950 USD
03 24.11 – 07.12.2023 12856 zł 8999 zł 950 USD
04 01.02 – 14.02.2024 12856 zł 8999 zł 950 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 2600 zł
Dopłata do pokoju 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: 950 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spotkanie 
z pilotem. Przelot z przesiadką do Bangkoku.

2 dzień
Przylot do Bangkoku. Przejazd do hotelu, 
który jest położony w centrum miasta. Po 
zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku - 
spacer po mieście i obserwacja barwnego 
tłumu. Każdy niewątpliwie spróbuje do-
skonałych i tanich ulicznych przysmaków. 
Wieczorem urządzamy rajd tuk - tukami, 
czyli motorowymi rikszami, gwarantowane 
przeżycia porównywalne z „wesołym mia-
steczkiem”. Nocleg w Bangkoku.

3 dzień
Od wczesnego rana zwiedzanie Bangko-
ku: rejs „klongami”, czyli kanałami rzeki 
Chao Phraya. Następnie zwiedzanie naj-
ważniejszych budowli miasta, których 
nie można pominąć podczas wizyty w 
Bangkoku. Odwiedzimy Wat Arun - czy-
li Pagodę Świtu inkrustowaną mozaiką 
z porcelany. Kolejną atrakcją jest Pałac 
Królewski i Świątynia Szmaragdowego 
Buddy. Wieczorem wizyta na Pat Pongu 
– dzielnicy smacznej kuchni, rozrywek 
i rozpusty. Powitalna kolacja w lokalnej 
restauracji. Nocleg w Bangkoku.

4 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Ho Chi 
Minh (Sajgonu) w Wietnamie. Miasto 
jest fascynującym połączeniem tradycji 
francuskich Indochin i kultury wietnam-
skiej. Zwiedzanie centrum: katedra, pro-
jektowany przez Eiffel’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 tuneli 
i podziemnych pomieszczeń używanych przez 
Vietcong podczas wojny z Amerykanami. Bę-
dzie można dosłownie wejść pod ziemię, tylko 

wtedy można sobie wyobrazić, co czuli żołnie-
rze spędzając w ciasnych tunelach większość 
czasu. Zwykle dostępna jest tu atrakcja bardzo 
popularna wśród panów – strzelanie z ostrej 
amunicji (dodatkowo płatne). Wycieczka jest 
też okazją do odwiedzin prowincji i postoju w 
typowej wsi wietnamskiej. Powrót do Ho Chi 
Minh (Sajgonu) i nocleg.

6 dzień
Wyjazd w rejon Delty Mekongu - pływają-
ce targi, wioski, malownicze pola ryżowe 
składają się na niezwykle egzotyczny kra-
jobraz. Znajdziemy się w wodnym świecie 
pełnym łodzi, pływających targów i grobli 
poprowadzonych między odnogami rzeki. 
Można tu do woli fotografować Wietnam-
czyków w stożkowatych kapeluszach. Na 
tych terenach podstawowym środkiem 
lokomocji są łodzie i rowery. Dla chętnych 
godzinna wycieczka rowerowa po okolicy. 
Nocleg i kolacja „u wieśniaka”, gdzie jeste-
śmy zakwaterowani w pokojach gościn-
nych. To jedyna w życiu okazja, by poznać 
bliżej tych ludzi, zajrzeć w tajniki miejsco-
wej kuchni i ciekawie spędzić czas.

7 dzień
Przejazd do portu. Długi, prawie całodzien-
ny rejs łodziom motorową po Mekongu, do 
stolicy Kambodży - Phnom Penh. Wspania-
ła okazja do zaobserwowania życia na brze-
gach rzeki. Po kontroli paszportowej i cel-
nej przekroczenie granicy kambodżańskiej. 
Dopłynięcie do Phnom Penh. Wieczorem 
czas na spacer po nadrzecznych bulwarach 
miasta. Nocleg w Phnom Penh.

8 dzień
Słoneczny poranek wita nas w Kambodży. 
Pierwsze kroki kierujemy do Pałacu Królew-
skiego. Mająca długą tradycję państwowości 
Kambodża wypracowała własny styl w archi-
tekturze, a mieszkańcy utożsamiają się z tra-
dycją królestwa. Proponujemy też wizytę w 
bardzo ponurym, ale ważnym dla historii kraju 
muzeum. Jest to obóz S-21 utworzony na tere-
nie szkoły. W mrocznych czasach komunistycz-

nego reżimu Czerwonych Khmerów był to 
jeden z obozów śmierci. Po pobycie w stolicy 
kilkugodzinny przejazd do miasta Siem Reap, 
najchętniej odwiedzanego przez turystów 
miejsca w Kambodży. Nocleg w Siem Reap.

9 dzień
Od rana zwiedzanie kompleksu świątyń Ang-
koru, które do dzisiaj, setki lat po ich zbudo-
waniu zadziwiają rozmachem, precyzją kon-
strukcji i pięknem. Część tego gigantycznego, 
wpisanego na listę UNESCO kompleksu zo-
stała oczyszczona z dżungli, na niektórych 
budowlach pozostawiono olbrzymie drzewa 
rosnące wprost na ruinach. Zwiedzanie naj-
większej świątyni świata Angkor Wat, fascy-
nującej Ta Phrom i co najmniej dwóch innych 
budowli. Wieczorem pobyt w Siem Reap, 
gdzie jest wiele restauracji, barów i sklepów 
z pamiątkami. Nocleg w Siem Reap.

10 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do stolicy Male-
zji - Kuala Lumpur. Zwiedzanie miasta pieszo i 
komunikacją miejską. Podziwianie z zewnątrz 
bliźniaczych wież Petronas Tower, do niedawna 
najwyższego budynku świata. Znajdziemy się 
też na głównym placu Merdeka z budynkami 
administracji i dawną siedzibą sułtana oraz 
przy małym meczecie zbudowanym u zbiegu 
rzek, gdzie powstało miasto. Wizyta w dzielnicy 
chińskiej z licznymi kramami i knajpkami. Dla 
chętnych wjazd na wieżę obserwacyjną (dojazd 
i wstęp na wieżę - opłata własna ok. 20 USD). 
Nocleg w hotelu w centrum Kuala Lumpur.

11 dzień
Wyjazd na lotnisko i wylot na należącą do In-
donezji, wyspę Bali - wyspy pełnej świątyń, 
uroczych krajobrazów i plaż, którą zamiesz-
kują miłujący pokój wyznawcy hinduizmu. 
Przejazd do jednej z nadmorskich miejsco-
wości położonej na południu wyspy i nocleg 
w hotelu lub w bungalowach.

12-15 dzień
Czas przeznaczony na odpoczynek, sporty 
wodne, wycieczki, nurkowanie, zwiedzanie i 
rozrywki. Można też pokusić się o zwiedzanie 

na własną rękę, odważniejsi turyści wypoży-
czają skutery, które są najtańszą formą poru-
szania się wyspie. Podczas pobytu w cenie jed-
na wycieczka po Bali - odwiedzimy położoną 
nad morzem świątynię Tanah Lot. Możliwość 
zorganizowania dodatkowych wycieczek (ceny 
wycieczek zależą od ich charakteru i liczby 
chętnych, o szczegółach poinformuje pilot wy-
cieczki). Pożegnalna kolacja. Noclegi na Bali.

16 dzień
Przejazd na lotnisko i przelot do Singapuru. 
Singapur to oaza dobrobytu, nowoczesności 
i międzykulturowej harmonii ludzi różnych 
ras i wyznań. Wieczorem spacer po robiącym 
ogromne wrażenie centrum miasta, które roz-
świetla tysiące świateł. Nocleg w Singapurze.

17 dzień
Rano wyprawa do „miejskiej dżungli”. W 
mieście znajduje się prawdziwy tropikalny 
ogród botaniczny z 6 ha lasu równikowego. 
Obiekt w Singapurze jest jedynym tego typu 
na świecie, wpisanym na listę UNESCO. Bę-
dąc tam, bardzo łatwo zapomnieć, że znaj-
dujemy się w centrum wielkiej metropolii. 
Spacer przypomina raczej przemierzanie lasu 
deszczowego, któremu towarzyszy śpiew eg-
zotycznych ptaków. Po południu zwiedzanie 
miasta. Spacer promenadą wokół zatoki Ma-
rina Bay. Przejście imponującym mostem The 
Helix i obok Science & Art Museum, przypo-
minającym kwiat orchidei. Widok na Marina 
Bay Sands - jeden z najbardziej oryginalnych 
budynków na świecie, z królującymi nad oko-
licą trzema wieżami „Infinity Pool”. Przywi-
tanie z Merlionem, legendarnym stworem, 
pół lwem, pół rybą, symbolem miasta, który 
istnieje w wyobraźni Singapurczyków od se-
tek lat, a jego pomnik stoi na promenadzie. 
Następnie wizyta w Świątyni Zęba Buddy 
– największej i najbardziej reprezentacyjnej 
świątyni Singapuru. Spacer po China Town 
będzie ukoronowaniem tego ciekawego dnia. 
Wieczorem lub w nocy wylot 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 aktywnie zwiedzać świat, znaj-
dujących przyjemności w pokonywaniu 
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 sys-
temów wartości. Staramy się w miarę moż-
liwości docierać w miejsca położone poza 
obszarami masowej turystyki, ale nie uni-
kamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. 
Podczas wyjazdu zdarzają się przejazdy 
komunikacją publiczną i miejską. Przewi-
dziany jest też wielogodzinny rejs łodzią 
motorową z Wietnamu do Kambodży. Noc-
legi przewidziane są w hotelach i pensjo-
natach 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 zakosztować 
uroków miejscowego, wiejskiego życia. 
Wyprawa nie należy do trudnych, jednak 
musimy mieć świadomość, że zaplano-

wanych jest dużo przelotów, czekają nas 
zatem liczne oczekiwania na lotniskach, 
na które musimy zjawiać się odpowiednio 
wcześnie, by uniknąć ewentualnych pro-
blemów. Terminy kwietniowo-majowe nie 
są wskazane dla osób źle znoszących upa-
ły. W okresie listopad – luty panują zwykle 
wysokie, ale nie nazbyt upalne temperatu-
ry. W Singapurze, Kuala Lumpur i na Bali 
temperatura w ciągu całego roku oscyluje 
wokół 30 st. C. Wskazane jest zabranie do-
larów amerykańskich wydanych po 2013 
r. Stare banknoty nie są przyjmowane, 
podobnie jak banknoty zużyte lub uszko-
dzone. Wyprawie od początku do końca 
towarzyszy doświadczony polski pilot, któ-
ry służy pomocą w każdej sytuacji.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Wyżywienie poza wymienionym w pro-
gramie organizuje dla chętnych na bie-
żąco pilot. Proponujemy zwykle posiłki 
regionalne, gdyż warto próbować dosko-
nałej dalekowschodniej kuchni. Osoby, 
które zatęsknią za kuchnią zachodnią, w 
większości miejsc znajdą też coś dla sie-
bie. Informacje dotyczące realizacji im-
prezy, dokładnych godzin przelotu, nie-
zbędnego bagażu, itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około 2 tygodnie przed wyjazdem. 
Prosimy o podanie kontaktowego adre-
su e-mail przy podpisywaniu umowy.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do realiza-
cji imprezy należy wpisać do elektronicz-
nego formularza danych dodatkowych. 
Link do formularza – dla wszystkich re-
zerwacji stałych - będzie wysłany automa-

tycznie na adres e-mail klienta wpisany 
w rezerwacji. Brak wymaganych danych 
paszportowych i osobowych lub ich nie-
zgodność z paszportem zabieranym na 
wyprawę, może spowodować dodatkowe 
koszty związane z realizacją imprezy tury-
stycznej lub w ostateczności uniemożliwić 
uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. 
Wymagane min. 5 wolnych stron w pasz-
porcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki. Biuro pośredniczy 
w uzyskaniu płatnej promesy wizowej do 
Wietnamu. Pozostałe wizy otrzymujemy 
na granicy.

PRoGRam fakULaTyWny
- wycieczka rowerowa w Delcie Mekongu 
- wieża obserwacyjna w Kuala Lumpur 
- dodatkowe wycieczki na Bali.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 15 noclegów w hote-
lach lub bungalowach o standardzie ***, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami. W Del-
cie Mekongu 1 noc w pokojach gościn-
nych (możliwość innej konfiguracji, niż 
pok. 2-os, wspólne łazienki).
Wyżywienie: śniadania w hotelach lub 
w barach i pakiety śniadaniowe; kolacja 
powitalna i pożegnalna, obiad i kolacja w 
Delcie Mekongu.
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, klimatyzowane 
mikrobusy, łódź motorowa, komunikacja 
publiczna w Singapurze.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części świadczeń 

(m.in. koszty programowe, transport lokalny, 
niektóre noclegi i posiłki). Część walutową 
ceny uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- wiz płatnych na granicach ok. 100 USD/
os. wg. aktualnych stawek, promesy wi-
zowej do Wietnamu ok. 50 USD/os. płat-
ne pilotowi wycieczki,
- pozostałych posiłków nie ujętych w pro-
gramie, aranżowanych przez pilota (orien-
tacyjny 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 po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od liczby 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 100 USD
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 19.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Bangkok

SajgonPhnom 
Penh

Kuala
Lumpur

Singapur

Tajlandia
Wietnam

Malezja

Indonezja

Bali

Kambodża

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 15.02 – 04.03.2023 18570 zł 12999 zł 660 USD
02 08.03 – 25.03.2023 18570 zł 12999 zł 660 USD
03 12.10 – 29.10.2023 18570 zł 12999 zł 660 USD
04 12.11 – 29.11.2023 18570 zł 12999 zł 660 USD
05 24.11 – 11.12.2023 18570 zł 12999 zł 660 USD
06 14.02 – 02.03.2024 18570 zł 12999 zł 660 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3100 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) – na 45 
dni przed wyprawą,
III rata: 660 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę 
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot z przesiadką do 
Australii.

2 dzień
Kontynuowanie lotu, przesiadka w jed-
nym z portów azjatyckich.

3 dzień
Przylot do Melbourne. Na początku musi-
my przyzwyczaić się do odwróconej pory 
dnia i nocy, zatem z miejsca ruszamy na 
zwiedzanie. Melbourne to wyjątkowo 
piękne miasto, położone nad rzeką Yarra w 
pobliżu wybrzeża oceanicznego. Ogląda-
my budynki z czasów kolonialnych, raczy-
my się piwem i zważywszy na zmęczenie 
długim lotem spacerujemy po centrum. 
Nocleg w hotelu w centrum Melbourne.

4 dzień
W tym dniu pojedziemy wzdłuż wybrze-
ża drogą uchodzącą za najpiękniejszą w 
Australii - Great Ocean Road. To czas, by 
podziwiać widoki, obserwować przyrodę 
i pospacerować po szerokich plażach. 
Dojeżdżamy do położonego na wybrzeżu 
Great Otway National Park. Wieczorem 
powrót do Melbourne na nocleg.

5 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Ayers Rock 
(aborygeńska nazwa to Uluru). Każdy uj-
rzy na własne oczy najsłynniejsze miejsce 
Australii. Obserwacja Ayers Rock o zacho-
dzie słońca to prawdziwa uczta dla oczu 
i ducha. Nocleg w ośrodku turystycznym.

6 dzień
Wcześnie rano wycieczka pod Ayers Rock. 
Wyjazd do pięknych skał i zarazem świę-
tego miejsca - Kata Tjuta. Łatwy spacer 
doliną między skałami daje wspaniałe 
możliwości fotografii tego nieziemskiego 
krajobrazu. Przejazd na lotnisko i lot do 
Sydney. Wieczorem spacer w okolicy Ope-
ry. Nocleg w hotelu Sydney.

7 dzień
Zwiedzanie centrum Sydney: Circular 

Quai z gmachem słynnej Opery oraz 
Harbour Bridge. Chwila wytchnienia w 
ogrodzie botanicznym. Katolicka katedra 
i dzielnica Darling Harbour. Rejs promem 
do Manly, miejscowości leżącej nad 
otwartym oceanem - ostatnia okazja do 
fotografowania opery i mostu Harbour 
Bridge. Wieczorem wjazd na imponują-
cą wieżę widokową (płatne dodatkowo). 
Nocleg w hotelu w Sydney.

8 dzień
Wycieczka w pobliskie góry Blue Moun-
tains – Góry Błękitne, do miejscowości 
Katoomba. Góry zawdzięczają swoją 
nazwę porastającym ich stoki eukalip-
tusom. Zawarte w liściach tych drzew 
olejki eteryczne ulatniając się powodują, 
że góry wyglądają z daleka jakby były 
przykryte niebieskawą mgłą. Najbardziej 
znaną atrakcją okolicy jest formacja skal-
na o nazwie Three Sisters. Przejazd kolej-
ką szynową i linową (płatne dodatkowo). 
Spacer po Katoombie, która była kiedyś 
miasteczkiem górniczym. Dziś można 
odwiedzić tu liczne sklepy z pamiąt-
kami i bary. Po południu spotkamy się z 
australijskimi zwierzętami w parku. Koala 
i kangury to tylko niektóre z nich, które zo-
baczymy. Pod wieczór powrót do Sydney. 
Nocleg w hotelu w Sydney.

9 dzień
Przejazd na lotnisko i kolejny lot. Lądu-
jemy na samej północy Australii w Ca-
irns w stanie Queensland – bramie do 
Wielkiej Rafy Koralowej, na tropikalnym 
wybrzeżu Australii. Przejazd do hotelu. 
Nocleg w Cairns.

10 dzień
Dla chętnych fakultatywna, całodzien-
na wycieczka jachtem na Wielką Rafę 
Koralową (płatne dodatkowo). Podczas 
wycieczki lunch, podziwianie rafy i pły-
wanie z rurką i maską. Na niektórych wy-
cieczkach możliwe jest też oglądanie rafy 
przez szyby ze specjalnie przystosowa-

nych łodzi. Spacer po nadmorskiej części 
miasteczka. Nocleg w hotelu w Cairns.

11 dzień
Fakultatywna wycieczka do wodospa-
dów Barron i pobliskiej górskiej miejsco-
wości Kuranda, niegdyś górniczej, a dziś 
bardzo turystycznej (płatne dodatkowo). 
Osoby, które nie wezmą udziału w wy-
cieczce, mogą spędzić czas w pełnym 
sklepów i barów Cairns lub wyjechać 
autobusem na jedną z pobliskich plaż. 
Nocleg w hotelu w Cairns.

12 dzień
Wylot do Auckland, największego mia-
sta Nowej Zelandii. Przejazd do hotelu i 
nocleg.

13 dzień
Zwiedzanie Auckland: leżący niemal w 
centrum port jachtowy - wszyscy No-
wozelandczycy są żeglarzami, a żeglar-
stwo to prawdziwa narodowa pasja. 
Przeprawa przez zatokę do północnej 
dzielnicy Davon port, gdzie zachowały 
się XIX-wieczne domy. Po powrocie do 
centrum, spacer ulicą – Queen Street. 
Wyjazd na wieżę obserwacyjną i radiową 
– Sky Tower, o wysokości 328 m (płatne 
dodatkowo). Nocleg w Auckland.

14 dzień
Wycieczka na wybrzeże w okolice miej-
scowości 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 wodospa-
du. Czeka nas spacer plażą z widokiem na 
górującą nad nią Lwią Skałę. Odważniejsi 
mogą zdecydować się na kąpiel w stosun-
kowo chłodnym oceanie. Po południu je-
dziemy do Muriwai. Widzimy wielką kolo-
nię głuptaków, które gniazdują na skałach. 
Głuptaki można obserwować z platform 
widokowych. Powrót do Auckland i nocleg.

15 dzień
Wyjazd do jaskiń Waitomo, które odwie-
dzane są przez 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 podziem-
ną rzeką. Przejazd do Rotorua. Miasteczko 
słynie z okolicznych gejzerów, wulkanów 
błotnych i innych zjawisk geotermalnych. 
Rosną też tu lasy drzewiastych papro-
ci, otaczających liczne jeziora. Wizyta w 
centrum Rotorua, które od wieków było 
zamieszkiwane przez Maorysów. Zobaczy-
my autentyczny dom zebrań Maorysów 
i kościółek z elementami maoryskiego 
zdobnictwa. Nocleg w Rotorua.

16 dzień
Zwiedzanie okolicy: obszar geotermalny 
Te Puia ze słynnym gejzerem Pohutu, zo-
baczymy ptaszka kiwi, zamieszkującego 
wyłącznie Nową Zelandię. Wybierzemy 
się też za miasto, aby podziwiać lasy 
drzewiastych paproci i szmaragdową 
toń jeziora. Przewidujemy wizytę w ko-
lejnym rezerwacie, w którym oglądamy 
geotermalne zjawiska. W okolicy Roto-
rua widać, że żyjemy na planecie, która 
pod cienką skorupą jest bardzo gorąca. 
Nocleg w Rotorua.

17 dzień
Rano fakultatywnie pławienie się w geo-
termalnych basenach lub dla odważnych 
możliwość emocjonującego raftingu 
na rzece Kaituna. Rafting nie należy do 
trudnych, odbywa się pod okiem in-
struktorów. W okolicznych plenerach 
kręcono liczne sceny kultowych Wład-
ców pierścieni. Chętni mogą skorzystać z 
okazji do odwiedzenia wioski Hobbitów. 
Po południu wyruszamy do Auckland. 
Wieczorem ostatni spacer wzdłuż na-
brzeży. Nocleg w Auckland.

18 dzień
Kończymy pobyt w Nowej Zelandii i wy-
latujemy do Europy.

19 dzień
Przylot do Warszawy.

é  Melbourne i  Great Ocean Road é Góra Aborygenów é 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 aktywnie zwiedzać świat, znaj-
dujących przyjemność w pokonywaniu 
trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur. Staramy się w miarę 
możliwości docierać również w miejsca 
położone poza obszarami masowej tury-
styki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych 
i popularnych. Na wyjazd zapraszamy 
osoby nastawione pozytywnie do świa-
ta i do innych uczestników wycieczki, 
koniecznością jest sympatyczne i wyro-
zumiałe traktowanie otoczenia i innych 
ludzi. Proponujemy przede wszystkim ak-
tywne i relatywnie tanie zwiedzanie znaj-
dujących się w naszym programie miejsc. 
Nie należy spodziewać się luksusowych 
warunków zakwaterowania, jeśli takie 
noclegi się zdarzają, to należy je trakto-
wać jako wyjątek od reguły. Część noc-
legów może odbywać się w skromnych 
warunkach, a decydując się na udział 
w wyprawie należy mieć to na uwadze. 
Wyprawa przewiduje pokonywanie wiel-
kich odległości samolotem. Osoby, które 
nie lubią spędzać czasu w samolocie, nie 
powinny brać udziału akurat w tej wypra-

wie. Zwiedzane kraje należą do bardzo 
dobrze zorganizowanych i zwykle wszyst-
ko na miejscu przebiega bardzo sprawnie. 
Podczas wyjazdu zdarzają się przejazdy 
komunikacją publiczną i miejską (Sydney, 
Melbourne i Auckland). Prosimy mieć na 
względzie fakt, iż czasem konieczne jest 
przenoszenie bagażu na krótkie dystan-
se - pomoc bagażowych zwykle nie jest 
możliwa. Prosimy zatem o zabranie jedy-
nie takiego bagażu, który swoją wagą lub 
rozmiarami będzie wygodny do porusza-
nia się. Wyprawie od początku do końca 
towarzyszy polski pilot, który służy Pań-
stwu pomocą w każdej sytuacji.
 
Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji impre-
zy, niezbędnego bagażu, dokładnych 
godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego 
adresu e-mail przy podpisywaniu umo-
wy. Wyżywienie dla chętnych pomaga 
organizować na bieżąco pilot. Należy pa-
miętać, że odwiedzane kraje nie są tanie.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-

ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczest-
nictwo w zarezerwowanej imprezie. 
Wymagane min. 2 wolne strony w pasz-
porcie ważnym min. 9 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki. Biuro pośredni-
czy w uzyskaniu wizy australijskiej i no-
wozelandzkiej. Wymagane formularze 
zostaną dostarczone do Klientów. Nie 
jest konieczne złożenie paszportu.

PRoGRam fakULTaTyWny
- wjazd na wieżę widokową w Sydney,
- przejazd kolejkami w Katoombie,
- całodzienna wycieczka jachtem na 
Wielką Rafę Koralową,
- wycieczka do wodospadów Barron i 
miejscowości Kuranda,
- wjazd na wieżę Sky Tower w Auckland,
- wejście na baseny geotermalne w Ro-
torua,
- rafting po rzece Kaituna,
- wizyta w wiosce Hobbitów – Hobbiton.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 15 noclegów według 
programu, hotele i pensjonaty o stan-
dardzie *** - pokoje 2 osobowe z ła-
zienkami. W rejonie Ayers Rock (Uluru) 
i Rotorua nocleg w bazie turystycznej, 
łazienki do wspólnego użytku.
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, lo-
kalnych barach i pakiety śniadaniowe.
Transport: Przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, wynajęte mikro-
busy, komunikacja publiczna i miejska, 
pociąg, prom.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w pro-
gramie, wszelkie opłaty administracyjne. 
Pośrednictwo wizowe: wiza do Australii i 
dokument ETA do Nowej Zelandii.
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 po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
 - opłaty za wizy wg aktualnej stawki i 
kosztów jej uzyskania. Koszt uzyskania 
dokumentu NZeTA na wjazd do Nowej 
Zelandii - 58 NZD (płatne pilotowi pod-
czas wyjazdu),
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie, aranżowanych przez pilota (orien-
tacyjny koszt ok. 20-30 USD/posiłek), 
możliwość tańszego wyżywienia – zakupy 
w sklepach spożywczych i tanich barach,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od liczby 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników),
- zwyczajowych napiwków, ok. 70 USD.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 19
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

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 12.11 – 30.11.2023 30856 zł 21599 zł 1100 USD
02 25.02 – 14.03.2024 30856 zł 21599 zł 1100 USD
03 10.11 – 28.11.2024 30856 zł 21599 zł 1100 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3100 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% 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

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot z przesiadką do 
Toronto. Przejazd do hotelu. Pomimo 
przesunięcia czasu i zmęczenia po po-
dróży, być może jeszcze tego samego 
dnia zdecydujemy się na wieczorny spa-
cer po mieście. Nocleg w hotelu.

2 dzień
Zwiedzanie Toronto: CN Tower - wjazd na 
poziom widokowy na wysokości 342 m 
najwyższej, wieży telewizyjnej świata. Po 
nasyceniu się widokiem zwiedzanie no-
woczesnego Downtown i śmiało przebu-
dowanej dzielnicy Distilery. Zobaczymy też 
budynek parlamentu prowincji oraz nowy i 
stary ratusz. Rejs małym statkiem po jezio-
rze Ontario. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Przejazd do Wodospadów Niagara, które 
będziemy oglądać zarówno od strony ka-
nadyjskiej jak i USA. Fakultatywnie, krótki 
rejs widokowy po rzece Niagara. Nocleg 
w okolicy wodospadów (po stronie USA).

4 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Nowego 
Jorku. Po krótkim locie rozpoczynamy 
zwiedzanie tej metropolii. Przejedziemy 
się słynną Fifth Avenue, podejdziemy 
pod Rockefeller Center i zajrzymy do ka-
tedry św. Patryka. Wieczorem oglądamy 
pełen świateł Times Square. Nocleg w 
hotelu w Nowym Jorku.

5 dzień
Kolejny dzień w Nowym Jorku. Rejs na 
wyspę, na której znajduje się Statua 
Wolności. Następnie czeka nas eksplora-
cja Dolnego Manhattanu, serca Nowego 
Jorku, gdzie znajduje się 9/11 Memorial. 
Przechadzka po Wall Street z budynkiem 
giełdy, następnie podziwiać będziemy 
także wieżowce z najsłynniejszym - Em-
pire State Building. Czeka nas jeszcze 
spacer po Central Parku, a także podej-
ście pod gmach Metropolitan Opera. 

Wieczorem spacer po Broadwayu, gdzie 
mieści się mnóstwo teatrów i kabare-
tów. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.

6 dzień
Krótka wyprawa i spacer po Brooklynie. 
Stamtąd zobaczymy panoramę Manhat-
tanu i Most Brookliński. Wylot do Las 
Vegas. Znajdujemy się w mieście hazar-
du i rozrywek w pustynnej Nevadzie. 
Zdumienie w nas wzbudzą największe 
atrakcje miasta - słynne hotele i kasyna. 
Nocleg w Las Vegas.

7 dzień
Czas na wyjazd w kierunku Wielkiego 
Kanionu. Po pewnym czasie dojeżdża-
my do kultowej Drogi 66, a właściwie jej 
fragmentu, który stał się swego rodzaju 
zabytkiem. Trafiają tu miłośnicy motocy-
kli, a przy drodze zachowało się kilka hi-
storycznych stacji benzynowych i barów. 
Postój w miasteczku Williams, gdzie zo-
baczymy ciekawą zabudowę i zabytkową 
stację kolejową ze starymi wagonami. 
Nocleg w Williams.

8 dzień
Ruszamy do najpiękniejszego kanionu 
świata - Wielkiego Kanionu. We wszyst-
kich rankingach nieodmiennie znajduje 
się na pierwszym miejscu w kategorii 
miejsca na świecie, które koniecznie 
trzeba zobaczyć. Podziwianie Wielkie-
go Kanionu z punktów widokowych. Po 
wcześniejszym zamówieniu możliwy 
fakultatywny przelot nad kanionem sa-
molotem lub helikopterem. Dalsza droga 
biegnie przez piękne tereny do miastecz-
ka Page nad rzeką Kolorado. Zbudowano 
tu tamę, która spiętrzyła wody sztucznego 
zbiornika Powella. Nocleg w miasteczku.

9 dzień
W okolicach Page podziwiamy słynny 
tzw. szczelinowy Kanion Antylopy, które-
go czerwone ściany fantastycznie prezen-
tują się na fotografiach. Dalsza podróż 
przebiega przez stan Utah. Zwiedzanie 

Parku Narodowego Kanionu Bryce. To-
warzyszy nam sceneria wysokich, stro-
mych skał o fantastycznych kształtach. 
Nocleg w okolicy parku narodowego.

10 dzień
Udajemy się w kierunku Parku Naro-
dowego Zion, gdzie podziwiamy formy 
skalne, Kanion Rzeki Dziewiczej i typową 
dla Zachodu roślinność. Podróżujemy 
dalej przez kraj mormonów. Postój w 
St. George, miasteczku, gdzie mormo-
ni stanowią zdecydowaną większość i 
mają tam jedną z ważniejszych świątyń. 
Dojeżdżamy do Las Vegas, by ponownie 
cieszyć się magią tego miasta. Wieczo-
rem zwiedzanie najsłynniejszych hoteli i 
kasyn. Nocleg w Las Vegas. 

11 dzień
Wyjazd do Parku Narodowego Doliny 
Śmierci. Docieramy do Badwater, naj-
niższej depresji Ameryki Północnej – to 
tutaj notowano rekordowo wysokie 
temperatury. Zobaczymy księżycowe 
krajobrazy, gdzie życie niemal nie ist-
nieje. W tym dniu znajdziemy się już w 
słonecznej Kalifornii. Nocleg w motelu 
po drodze.

12 dzień
Podróż do bliskiego już Los Angeles. 
Zwiedzamy miejsca rozsławione przez 
filmy na cały świat. Plaża nad oceanem 
- Santa Monica, a także do Beverly Hills, 
z ekskluzywnymi rezydencjami gwiazd 
filmu i estrady. Spacer Hollywood Boule-
vard, słynną aleją gwiazd oraz Bulwarem 
Zachodzącego Słońca. Nocleg w Los An-
geles.

13 dzień
Przejazd do Parku Narodowego Sekwoi, 
położonego w górach Sierra Nevada. 
To tutaj znajdują się największe żywe 
organizmy ziemi - sekwoje. Obecnie, za 
największe drzewo w Parku i na świecie, 
uważana jest sekwoja nazwana „Generał 
Sherman”. Po obejrzeniu tego niezwy-

kłego, objętego ochroną lasu, udajemy 
się na wygodny nocleg. 

14 dzień
Wycieczka do Parku Narodowego Yose-
mite. Park chroni nadzwyczaj spekta-
kularną przyrodę, wielkie skalne ścia-
ny schodzą do leśnych dolin. Okolicę 
upiększają liczne wodospady. Najsłyn-
niejszą ze ścian skalnych jest El Capitan, 
choć inne mu nie ustępują. W Yosemite 
mieszka wiele dzikich zwierząt i mamy 
szansę ich obserwacji. W parku planuje-
my spacery i postoje na punktach wido-
kowych. Powrót na nocleg.

15 dzień
Przejazd legendarną „autostradą słoń-
ca”, która jest uważana za najpiękniejszą 
drogę świata. Okazja do fotografowania 
charakterystycznego wybrzeża z wielu 
punktów widokowych. Przy brzegu często 
można zobaczyć uchatki i wielkie słonie 
morskie. Dojazd do miasteczka Carmel, 
gdzie Hiszpanie założyli misję. Następnie 
przez Monterey zmierzamy do San Fran-
cisco. Nocleg w hotelu w San Francisco.

16 dzień
Od rana zwiedzanie San Francisco. Po 
stromych uliczkach miasta nadal jeżdżą 
słynne szynowo - linowe tramwaje, a na 
położonej niedaleko brzegu wyspie moż-
na zobaczyć gmach więzienia Alcatraz. Po-
dziwianie mostu Golden Gate. Znajdziemy 
się też w centrum na Nabrzeżu Rybackim 
i ulicy Lombard Street, ponoć najbardziej 
stromej w całych Stanach. Pilot zaprowa-
dzi nas też do mniej znanych miejsc, gdzie 
będziemy mogli poznać prawdziwy klimat 
tego miasta. Kolacja pożegnalna. Nocleg 
w hotelu w San Francisco.

17 dzień
Dalszy czas na zwiedzanie miasta w za-
leżności od godziny wylotu. Przejazd na 
lotnisko i wylot z przesiadką do Polski.

18 dzień
Przylot na lotnisko w Warszawie.

é Toronto é Wodospad Niagara é Nowy Jork é Las Vegas é Droga 66 é Wielki Kanion é Kanion Antylopy é Park Narodowy Kanionu Bryce  é  
Park Narodowy Zion  é Dolina Śmierci é Los Angeles é Park Narodowy Sekwoi é Park Narodowy Yosemite é Wybrzeże Kali forni i  é San Francisco é

Kanada – USA  

Dwie strony Ameryki Północnej
18 dni
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o WyPRaWIE
Podczas wyprawy zobaczymy najpięk-
niejsze miejsca Ameryki  Północnej, jej 
wspaniałe krajobrazy, cuda natury oraz 
osiągnięcia cywilizacyjne. Większość 
odwiedzanych miejsc każdy z pewno-
ścią mógł już zobaczyć na licznych ame-
rykańskich filmach czy podczas relacji 
telewizyjnych z odbywający się tam wy-
darzeń. Będziemy więc mieli możliwość 
konfrontacji naszych wyobrażeń z rzeczy-
wistością. Wyprawa jest przeznaczona 
dla osób chcących dynamicznie zwiedzać 
świat, znajdujących przyjemność w poko-
nywaniu trudów dalekich podróży i po-
znawaniu 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 zmieniamy 
miejsca i korzystamy z różnych rodzajów 
lokomocji, proponując przede wszystkim 
aktywne zwiedzanie znajdujących się w 
naszym programie miejsc. Noclegi prze-
widziane są w hotelach, motelach i pen-
sjonatach o standardzie***. Stawiamy 
przed wszystkim na ich dobrą lokalizację. 
Na wyjazd zapraszamy osoby nastawione 
pozytywnie do świata i do innych uczest-
ników 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 względzie fakt, iż cza-
sem konieczne jest przenoszenie bagażu 
na krótkie dystanse - pomoc bagażowych 
zwykle nie jest możliwa. Wyprawie od po-
czątku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-mailem  
egzotyka@almatur.pl lub na facebook.
com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji impre-
zy, niezbędnego bagażu, dokładnych 
godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego 
adresu e-mail przy podpisywaniu umo-
wy. Wyżywienie dla chętnych pomaga 
organizować na bieżąco pilot.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych – będzie 
wysłany automatycznie na adres e-mail 
klienta wpisany w rezerwacji. Brak wyma-
ganych danych paszportowych i osobo-
wych lub ich niezgodność z paszportem 
zabieranym na wyprawę, może spowo-
dować dodatkowe koszty związane z re-
alizacją imprezy turystycznej lub w osta-
teczności uniemożliwić uczestnictwo w 
zarezerwowanej imprezie. Dla obywateli 
Polski został zniesiony obowiązek posia-
dania ważnej wizy przy wjeździe do Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki. Podróżują-
cy do USA ze wszystkich krajów objętych 
programem o ruchu bezwizowym (VWP), 
w tym Polski mają obowiązek samodziel-
nej rejestracji  w systemie ESTA (Electro-
nic System For Travel Autorisation). ESTA 
jest systemem służącym do określenia, 
czy dana osoba jest uprawniona do wjaz-
du na terytorium Stanów Zjednoczonych. 
W celu rejestracji i wniesienia  opłaty, 
najpóźniej na 72 godziny przed planowa-
ną podróżą, należy wypełnić formularz 
dostępny na stronie: https://esta.cbp.
dhs.gov/esta/. Podróżni powinni posia-
dać wydrukowaną kopię potwierdzenia 
przyznania pozwolenia na wjazd na tery-
torium 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 nale-
ży do amerykańskiego urzędnika imigra-
cyjnego Departamentu Bezpieczeństwa 
Narodowego (DHS). Wszystkie aktualne 
informacje dotyczące formalności przy 
wyjazdach do USA znajdą Państwo na 
stronie ambasady amerykańskiej w Pol-
sce - https:// pl.usembassy.gov/pl/. Ry-
zyko związane z nieotrzymaniem zgody 
na wjazd i koniecznością pokrycia ponie-
sionych przez biuro kosztów spoczywa 
na uczestniku. Biuro nie zwraca kosztów 
uzyskania zezwoleń w przypadku anula-
cji wyprawy z powodu zbyt małej liczby 
zadeklarowanych uczestników. Biuro po-
średniczy w uzyskaniu ETY do Kanady.

PRoGRam fakULTaTyWny
- krótki rejs małym statkiem pod wodo-
spadem Niagara,
- lot widokowy nad Grand Canyonem, 
małym samolotem lub helikopterem,
- rejs po zatoce w San Francisco (na miej-
scu, w zależności od dostępności miejsc).

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 15 noclegów w hote-
lach, motele o standardzie ok. ***, po-
koje 2-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, kafe-
teriach lub pakiety śniadaniowe, 2 kolacje, 
pozostałe posiłki we własnym zakresie.
Transport: Przeloty wg programu wraz 
z opłatami lotniskowymi, przejazdy va-
nami, komunikacja miejska w Toronto i 
Nowym Jorku.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, wszelkie opłaty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

UWaGI
III ratę: walutową cześć ceny, uczestnik 
przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w ca-
łości wykorzystana na pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posił-
ki). Część walutową ceny uczestnik zabie-
ra ze sobą na wyprawę.
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł
- pozostałych posiłków nie ujętych w 
programie, aranżowanych przez pilota 
(orientacyjny koszt ok. 10-25 USD/po-
siłek); możliwość tańszego wyżywienia 
- w tanich barach lub zakupy w sklepach 
spożywczych,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz 
pozostałych aktywności i wycieczek 
fakultatywnych (ceny uzależnione są 
od liczby chętnych, orientacyjne kwo-
ty podajemy w liście do uczestników), 
- zwyczajowych napiwków - ok. 40 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 07.04 – 24.04.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
02 05.05 – 22.05.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
03 02.06 – 19.06.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
04 14.07 – 31.07.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
05 04.08 – 21.08.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
06 08.09 – 14.09.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
07 22.09 – 09.10.2023 24285 zł 16999 zł 980 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3500 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
Płatności
I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) – na 
45 dni przed wyprawą,
III rata: 980 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę 

Organizator: Almatur - Katowice



116  EGZOTYCZNE ESKAPADY

1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie i spo-
tkanie z pilotem. Przelot do Nowego 
Jorku. Przejazd i nocleg w hotelu w No-
wym Jorku na Brooklynie, czyli dzielnicy 
z XIX-wiecznymi domami, które jak na 
Stany Zjednoczone, są już prawdziwymi 
zabytkami. 

2 dzień
Rano zobaczymy panoramę Manhattanu 
z perspektywy tej dzielnicy i słynnego 
Mostu Brooklińskiego. Następnie zagłę-
biamy się w samym Manhattanie. Zwie-
dzanie rozpoczniemy od serca miasta, 
czyli Dolnego Manhattanu. Tu stały wieże 
Word Trade Center, a dzisiaj w tym miej-
scu zobaczymy 9/11 Memorial. Obok 
wybudowano One World Trade Center, 
najwyższy budynek w Stanach Zjedno-
czonych (541 m). Przechadzka po Wall 
Street z budynkiem giełdy – tu z pewno-
ścią miniemy się z niejednym amerykań-
skim rekinem biznesu. W trakcie zwie-
dzania zobaczymy również historyczne 
wieżowce z najsłynniejszym drapaczem 
chmur lat 30. XX w. - Empire State Buil-
ding oraz kompleks Rockefeller Center. 
Przejdziemy koło gmachu Metropolitan 
Opera i katedry św. Patryka. Przespace-
rujemy się też po Broadwayu i Central 
Parku. A wieczorową porą poczujemy fil-
mową atmosferę na oświetlonym Times 
Square. Nocleg w Nowym Jorku.

3 dzień
Przejazd na lotnisko. Przelot z Nowego 
Jorku do Belize, kraju z nietypowym w 
Ameryce Środkowej językiem angielskim 
jako urzędowym. Lądowanie w Belize 
City, największym mieście kraju, a na-
stępnie podróż w głąb kraju do miastecz-
ka San Ignacio. Po dotarciu na miejsce 
czas na delektowanie się odpoczynkiem 
przed kolejnym dniem wycieczki. Nocleg 
w hotelu w San Ignacio. 

4 dzień
Dziś przekraczamy granicę i wjeżdżamy 
do Gwatemali. Docieramy do położone-
go w dżungli miasta Majów, Tikal, znaj-
dującego się na liście UNESCO, uważa-
nego za jedno z najwspanialszych miejsc 
Ameryki Środkowej. Zobaczymy tu m.in. 
Centralny Akropol, tzw. Zaginiony Świat 
i Świątynię Wielkiego Jaguara. Po zwie-
dzaniu przejazd do Flores, malownicze-
go miasteczka położonego nad jeziorem 
Peten Itza, nad którym góruje majesta-
tycznie położona katedra. Najstarsza 
część tego kolonialnego miasteczka znaj-
duje się na wyspie na jeziorze, połączo-
nej obecnie z lądem groblą. W czasach 
prekolumbijskich było to główne miasto 
Majów z grupy Itza, które stało się ostat-
nią ostoją cywilizacji Majów, podbitą 
przez Hiszpanów dopiero w 1697 r. Noc-
leg w pensjonacie lub hotelu we Flores.

5 dzień
Po porannym spacerze po miasteczku 
czeka nas około dwugodzinna podróż po-
wrotna do granicy Gwatemali. W Belize 
czeka na nas jeszcze postój w rezerwacie 
przyrody z bujną roślinnością i motylami. 
Zwiedzimy tu jaskinię, do której wpłynie-
my łódkami, a także odpoczniemy przy 
malowniczym wodospadzie, w którym 
chętni będą mogli zażyć kąpieli. Po minię-
ciu Belmopan, miniaturowej stolicy kraju 
przekraczamy kolejną granicę, aby znaleźć 
się już w Meksyku, w mieście Chetumal. 

Tego dnia pokonujemy ok. 350 kilome-
trów i jest to długi dzień, który zakończy-
my dojazdem do hotelu po zmroku.

6 dzień
Przejazd z Chetumal na Riviera Maya. 
Wczesnym popołudniem będziemy już 
mogli cieszyć się plażą i wypoczynkiem. 
Nocleg na Riviera Maya.

7-9 dzień
Wypoczynek na Riviera Maya. Czas wol-
ny na plażowanie oraz na ewentualne 
wycieczki dodatkowe. Podczas tego po-
bytu, w cenie wycieczki mamy zagwa-
rantowaną całodniową eskapadę do Chi-
chen Itza, miasta Majów znajdującego 
się na liście dziedzictwa UNESCO. Zwie-
dzanie najcenniejszych zabytków kom-
pleksu. Zobaczymy m.in. najważniejszą 
piramidalną Świątynię Kukulkana, której 
konstrukcja nawiązuje do kalendarza 
Majów. Prowadzi na nią 365 schodów 
symbolizujących ilość dni w roku. Pod-
czas wiosennej i jesiennej równonocy 
można tu zaobserwować pełzającego 
po schodach świetlistego węża. Kolej-
nym ważnym obiektem Chichen Itza jest 
Świątynia Wojownika podtrzymywana 
przez filary w kształcie pierzastych węży 
oraz wojowników. Zobaczymy tu również 
Ścianę Trupich Czaszek, obserwatorium 
astronomiczne i największe w Ameryce 
Środkowej boisko do obrzędowej gry w 
pelotę. Wielką atrakcją wycieczki będzie 
zejście do świętej cenote Ik Kil (wypeł-
nionej wodą krasowej studni) i ewentu-
alne zażycie kąpieli w jej orzeźwiającej 
wodzie. Noclegi na Riviera Maya.

10 dzień
Wyjeżdżamy z Riviera Maya i jedziemy 
do Tulum, bajecznie położonego na nad-
morskim klifie ruin miasta Majów. Wido-
ki są tu iście rajskie - turkusowe morze, 
porośnięte palmami urwisko z ruinami i 
mięciutki piasek na wybrzeżu. Tulum to 
jedyne nadmorskie miasto Majów. Chwi-

la relaksu na plaży i przejazd do znanego 
nam już Chetumal. Nocleg w hotelu. 

11 dzień
Rejs szybką łodzią na wyspę San Pedro w 
Belize, położoną na Morzu Karaibskim. 
Tutejsza rafa koralowa uważana jest za 
najpiękniejszą w Mezoameryce. Podczas 
snorklingu można tu obserwować olbrzy-
mie żółwie oraz małe, niegroźne rekiny. 
Certyfikowani nurkowie mogą zanurko-
wać do wielkiej rozpadliny rafy koralowej 
Great Blue Hole rozsławionej dzięki pre-
zentacjom wypraw morskich Jacques’a 
Cousteau. Nocleg na San Pedro.

12 dzień
Czas wolny na San Pedro. Na wysepce pa-
nuje swobodna, karaibska atmosfera, jest 
to więc idealne miejsce na beztroski re-
laks w cieniu palm i pływanie w turkuso-
wym morzu. To o San Pedro śpiewała Ma-
donna opisując ją jako Isla Bonita (piękna 
wyspa). Wieczorami można delektować 
się świeżymi owocami morza i popijać 
egzotyczne drinki. Trudno wyjechać z 
San Pedro, ale niestety trzeba myśleć o 
powrocie do Polski. Nocleg na San Pedro.

13 dzień
Do południa czas wolny na San Pedro. 
Następnie rejs szybką łodzią motorową 
do Belize City. Spacer po centrum miasta 
da nam możliwość jego poznania. Angli-
kańska katedra, kolonialne, typowe dla 
Karaibów domy, jachty – Belize City jest 
tak naprawdę jedynym miastem z praw-
dziwego zdarzenia w całym kraju, choć 
nie ma wielkomiejskiego charakteru. 
Nocleg w hotelu w Belize City.

14 dzień
Ostatni dzień pobytu w Ameryce Łaciń-
skiej zagospodarujemy w zależności od 
godzimy wylotu na odpoczynek, zakupy i 
spacery po Belize City. Przejazd na lotni-
sko i wylot z przesiadkami do Warszawy.

15 dzień
Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie.

é Nowy Jork é Belize City é San Ignacio é Miasto Majów Tikal é Flores z Jeziorem Peten Itza é 
Chetumal é wypoczynek na Riviera Maya é Chichen Itza é Tulum é Wyspa San Pedro é

USA - Belize - Gwatemala - Meksyk 

Z Manhattanu do Majów
15 dni
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o WyPRaWIE
Podczas wyprawy zobaczymy jak na prze-
strzeni wieków zmieniała się Ameryka. W 
Nowym Jorku – największym mieście USA 
zetkniemy się z kwintesencją nowoczesno-
ści. To miasto marzeń, które nigdy nie śpi. 
To współczesna „stolica świata”, wywiera-
jąca znaczący wpływ na globalny biznes, 
finanse, media i sztukę. Następnie wyru-
szymy, aby poznać atrakcje trzech środ-
kowoamerykańskich krajów – Gwatemali, 
Meksyku i Belize. W Gwatemali i na Jukata-
nie będziemy mieli okazję skonfrontować 
blichtr Nowego Jorku z pozostałościami 
cywilizacji Majów, którzy w danych wie-
kach władali tymi obszarami. Będziemy się 
cieszyć również plażą i egzotycznym wypo-
czynkiem na Riviera Maya, a także na kara-
ibskiej wyspie - San Pedro. Niezapomniane 
wrażenia mamy zagwarantowane.  Wypra-
wa jest przeznaczona dla osób chcących 
dynamicznie zwiedzać świat, znajdujących 
przyjemność w pokonywaniu trudów da-
lekich podróży i poznawaniu odmiennych 
kultur. Dotrzemy w miejsca bardzo atrak-
cyjne i popularne, ale staramy się również, 
w miarę możliwości, poznać miejsca poło-
żone poza obszarami masowej turystyki. 
Należy zwrócić uwagę, że poza Nowym 
Jorkiem będziemy przebywać w gorącym 
klimacie, gdzie temperatury w ciągu całe-
go roku są wysokie. Noclegi przewidziane 
są w hotelach, motelach i pensjonatach o 
standardzie***. Stawiamy przed wszyst-
kim na ich dobrą lokalizację. Na wyjazd 
zapraszamy osoby nastawione pozytywnie 
do świata i do innych uczestników wy-
cieczki. Wyprawa nie należy do trudnych, 
a intensywne zwiedzanie połączone jest z 
wypoczynkiem w egzotycznych miejscach. 
Prosimy mieć na względzie fakt, iż cza-
sem konieczne jest przenoszenie bagażu 
na krótkie dystanse - pomoc bagażowych 
zwykle nie jest możliwa. Wyprawie od po-
czątku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - 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 przesłane pocztą 
elektroniczną w liście do uczestników oko-
ło 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o 
podanie 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 rezerwacji sta-
łych - będzie wysłany automatycznie na ad-
res e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i oso-
bowych lub ich niezgodność z paszportem 
zabieranym na wyprawę, może spowodować 
dodatkowe koszty związane z realizacją im-
prezy turystycznej lub w ostateczności unie-
możliwić uczestnictwo w zarezerwowanej 
imprezie. Dla obywateli Polski w roku 2020 
został zniesiony obowiązek posiadania wizy 
przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Podróżujący do USA ze wszystkich 
krajów objętych programem o ruchu bezwi-
zowym (VWP), w tym Polski, mają obowiązek 
rejestracji w systemie ESTA (Electronic Sys-
tem For Travel Autorisation). ESTA jest syste-
mem służącym do określenia, czy dana oso-
ba jest uprawniona do wjazdu na terytorium 
Stanów Zjednoczonych. W celu rejestracji i 
wniesienia opłaty, najpóźniej na 72 godziny 
przed planowaną podróżą, należy wypełnić 
formularz dostępny na stronie: https://esta.
cbp.dhs.gov/esta/. Podróżni powinni posia-
dać wydrukowaną kopię potwierdzenia przy-

znania pozwolenia 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 - osta-
teczna decyzja należy do amerykańskiego 
urzędnika imigracyjnego Departamentu Bez-
pieczeństwa Narodowego (DHS). Wszystkie 
aktualne informacje dotyczące formalności 
przy wyjazdach do USA znajdą Państwo na 
stronie ambasady amerykańskiej w Polsce 
- https://pl.usembassy.gov/pl. Ryzyko zwią-
zane z nieotrzymaniem zgody na wjazd i 
koniecznością pokrycia poniesionych przez 
biuro kosztów spoczywa na uczestniku. Biu-
ro nie zwraca kosztów uzyskania zezwoleń w 
przypadku anulacji wyprawy z powodu zbyt 
małej liczby zadeklarowanych uczestników. 
Zalecamy też wcześniejsze sprawdzenie czy 
po 1 marca 2011 nie odwiedzili Państwo kra-
ju uznanego przez USA za „problematyczny” 
np. Irak, Iran czy Korea Północna lub inne wg 
aktualnych przepisów. Jeśli okaże się, że po-
dróżny odwiedził kraj wskazany jako Państwo 
Sponsorujące Terroryzm, nie kwalifikuje się 
on już do udziału w programie zniesienia 
wiz Visa Wavier Program i musi ubiegać się 
o wizę na wjazd do Stanów Zjednoczonych. 
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli 
polskich podróżujących do Gwatemali, Mek-
syku i Belize.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 13 noclegów w hote-
lach, pensjonatach o standardzie ***, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania w hotelach, ba-
rach lub pakiety śniadaniowe, kolacje 
podczas wypoczynku na Riviera Maya.
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, mikrobusy, statki, 
komunikacja publiczna w Nowym Jorku.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-

py do obiektów wymienionych w pro-
gramie, wszelkie opłaty administracyjne. 
Opieka polskiego pilota na całej trasie.

UWaGI
III ratę: walutową część ceny uczestnik 
przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w ca-
łości wykorzystana na pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i posił-
ki). Część walutową ceny uczestnik zabie-
ra ze sobą na wyprawę.
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nie ujętych w 
programie (orientacyjny koszt ok. 8-15 
USD/posiłek),
- ewentualnych indywidualnych opłat 
wylotowych na trasie oraz granicznych,
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od liczby 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników), 
- zwyczajowych napiwków (ok. 80 USD.)
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 18.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ocean 
Atlantycki

Ocean 
Indyjski

Ocean 
Atlantycki Ocean 

Spokojny

Ocean 
Spokojny

Nowy Jork

Belize City
Chetumal

Chichen Itza

Tikal

USA

Meksyk

Gwatemala Belize

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.) 
Kod imprezy: KEGG

Lp. Termin Cena  
katalogowa

W promocji 
już od: III rata

01 14.05 – 28.05.2023 21428 zł 14999 zł 800 USD
02 05.11 – 19.11.2023 21428 zł 14999 zł 800 USD
03 04.02 – 18.02.2024 21428 zł 14999 zł 800 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3400 zł
Single bez dopłat  - dokwaterowanie do pok. 2 os.
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 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spotka-
nie z pilotem. Wylot z przesiadkami do 
Limy. Nocleg w Limie.

2 dzień
Zwiedzanie Limy, która ze względu na czę-
sto unoszącą się mgłę i ogrom miasta, zwy-
kle 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 klasztoru Franciszkanów z kata-
kumbami i biblioteką. Dla osób zaintereso-
wanych archeologią, i tylko w miarę wolne-
go czasu, wyjście do jednego z ciekawych 
muzeów stolicy (płatne dodatkowo). Tego 
samego dnia lot do Cuzco. Nocleg w Cuzco.

3 dzień
Zwiedzanie Cuzco, dawnej stolicy impe-
rium Inków, miasta położonego na wysoko-
ści 3320 m n.p.m. Cuzco jest przesiąknięte 
historią, kościoły katolickie postawione są 
na fundamentach świątyń Inków. Odbywa-
ją się tu uroczystości związane ze święta-
mi kościelnymi, jak i pogańskim świętem 
słońca. Oglądanie zabytków, zbudowanych 
z materiałów inkaskich i na fundamentach 
budowli Inków. Poruszamy się po głównym 
placu Plaza de Armas. Widzimy Świątynię 
Słońca, podziwiamy kolonialne kościoły, 
takie jak El Triunfo i katedrę z bogatym 
wnętrzem. Wizyta w górującej nad mia-
stem twierdzy Sacsaywaman. Nocleg w 
hotelu w Cuzco.

4 dzień
Wycieczka do Doliny Urubamby, niegdyś 
kwitnącego regionu państwa Inków, które 
było spichlerzem imperium. Podróż Doliną 
Urubamby do Pisac. Zwiedzanie ruin mia-
sta, które wznosi się wysoko na zboczach 
nad doliną. Lunch. Tutejsze widoki dosłow-
nie 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. Przejazd pociągiem tury-
stycznym, który podąża wąwozami i kanio-
nami aż do miejscowości Aguas Calientes. 
Stamtąd dojeżdżamy mikrobusami do 
Machu Picchu, jednego z cudów świata. 
Spacerujemy podziwiając najważniejsze 
budowle. Dłużej zatrzymujemy się przy 
Świątyni Trzech Okien i tak zwanej Wieży 
Słońca. Nad miastem góruje szczyt Wayna 
Picchu, na którym Inkowie również pozo-
stawili swoje budowle. Czas na spacery i 
fotografowanie. Powrót do Cuzco wieczo-
rem na nocleg.

6 dzień
Całodzienny przejazd komfortowym au-
tokarem do Puno. Droga wiedzie przez 
andyjskie obszary i przekracza przełęcz o 
wysokości ponad 4100 m n.p.m. Widać po-
kryte śniegiem szczyty i często można zo-
baczyć pasące się lamy lub dzikie guanako. 
Podczas jazdy postoje i lunch. Wieczorem 
dojazd nad jezioro Titicaca. Nocleg w Puno.

7 dzień
W tym dniu czeka nas wycieczka na pły-
wające wyspy Uros, zamieszkane przez 
potomków Indian Uros, którzy chroniąc się 
przed Inkami, wybudowali z trzciny swój 
świat unoszący się na wodzie. Po południu 
wycieczka do miejscowości Chucuito, któ-
ra znana jest z prekolumbijskiej świątyni 
płodności Inca Uyo. Jej głównym elemen-
tem wystroju są rzeźby fallusów o różnej 
wielkości. Nocleg w hotelu w Puno.

8 dzień
Wyjazd wcześnie rano w stronę granicy z 
Boliwią. Postój w Copacabana - miejsco-
wości nad jeziorem Titicaca. W centrum 
znajduje się sanktuarium Matki Bożej, 
gdzie czczona jest XVI-wieczna figura, 
zwana Dziewicą z Copacabany. Dojazd do 
stolicy Boliwii – La Paz, najwyżej położonej 
stolicy świata (choć konstytucyjną stolicą 
pozostaje Sucre). Nocleg w La Paz.

9 dzień
Zwiedzanie centrum La Paz położonego 
na wysokości 3600-3700 m n.p.m. i degu-
stacje mate de coca (herbaty z liści koki), 
która pozwoli szybciej przyzwyczaić się 
do mniejszej zawartości tlenu w powie-
trzu. Zobaczymy kolonialne budynki oraz 
indiańskie 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 Qu-
ito, stolicy Ekwadoru położonej na wyso-
kości 2850 m n.p.m., czyli znacznie niżej, 
niż La Paz. Od razu poczujemy się dosko-
nale, gdyż po Boliwii taka wysokość nie 
będzie już dla nikogo problemem. Wyjazd 
do miejscowości Otavalo, gdzie będziemy 
mieć okazję zrobienia zakupów na najsłyn-
niejszym targu wyrobów ludowych. Przy 
dobrej widoczności po drodze uda nam 
się zaobserwować wulkany Cayambe (ok. 
5700 m n.p.m.), Imbabura i inne. Jadąc z 
Otavalo pojedziemy do półpustynnej do-
liny San Antonio de Pichincha, którą prze-
cina równik. Zatrzymamy się na równiku, 
gdzie planujemy małą uroczystość. Powrót 
do Quito, odpoczynek i nocleg.

11 dzień
Dzień przeznaczony na relaks, spacery i 
przede wszystkim zwiedzanie starego mia-
sta Quito. Ta kolonialna dzielnica została 
wpisana na listę UNESCO. W zachwyt wpra-
wiają nas zabytkowe kamienice, place, ko-
ścioły oraz katedra. Zobaczymy też pałac 
prezydencki i inne ciekawe budowle. Mnó-
stwo tu klimatycznych kafejek i dobrych 
restauracji. Tego dnia odpoczniemy od ja-
kichkolwiek przejazdów. Nocleg w Quito.

12 dzień
Po śniadaniu wyruszamy w drogę i prze-
kraczamy łańcuch Andów. Droga biegnie w 
dół, robi się cieplej, a tropikalna roślinność 
ustępuje surowemu krajobrazowi gór. Do-

jazd do Amazonii, pokrytej dżunglą niziny 
obejmujące dorzecze Amazonki. Przyjazd 
w rejon Rio Napo. Kolacja i nocleg w dom-
kach położonych w dżungli.

13 dzień
Po śniadaniu wyruszymy rzeką podziwiając 
tropikalną roślinność. Spacer z lokalnym 
przewodnikiem, który pomoże odkryć nam 
gatunki roślin o właściwościach leczni-
czych, wyjaśni ich znaczenie oraz wprowa-
dzi nas w tajniki dżungli. Z pewnością zaob-
serwujemy wielką różnorodność owadów, 
a przy odrobinie szczęścia również małych 
gatunków małp. Lunch. Będziemy mieć też 
okazję zobaczyć, jak żyją ludzie w tych od-
ległych ostępach. Kolacja i nocleg.

14 dzień
Po śniadaniu ruszamy w kierunku gór, dro-
ga wspina się serpentynami na znaczne 
wysokości. Po drodze zatrzymamy się w Ba-
nos de Agua Santa - termach, gdzie będzie 
możliwość odbycia gorących kąpieli. Jadąc 
dalej, przy dobrej widoczności, będziemy 
mogli zobaczyć najwyższą górę Ekwadoru 
– Chimborazo. Po południu będziemy mie-
li okazję zatopić się w klimacie górskiego 
miasteczka Riobamba, delektując się jego 
architekturą z brukowanymi uliczkami i im-
ponującymi placami. Nocleg w Riobamba.

15 dzień
Tego dnia udamy się na trasę prowadzącą 
w kierunku wulkanu Chimborazo – naj-
wyższego wulkanu Ekwadoru, liczącego 
6263 m n.p.m. Zatrzymamy się najbliżej 
wulkanu jak tylko to możliwe podziwiając 
go z punktów widokowych. Jeśli tylko po-
goda będzie dla nas łaskawa ujrzymy go 
w pełnej krasie. Po drodze nie zabraknie 
odwiecznych towarzyszek w ekwadorskich 
eskapadach, czyli wikunii i lam. Następnie 
przejazd do Quito.

16 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.

17 dzień
Przylot do Warszawy.

é Kolonialna Lima é Cuzco - 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 i  Amazonia é Riobamba - górskie miasteczko é Chimborazo – najwyższy wulkan Ekwadoru é

Peru - Boliwia - Ekwador 

Trzy skarby Inków
17 dni
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o WyPRaWIE
Podczas wyprawy na kontynent połu-
dniowoamerykański poznamy najbardziej 
fascynujące miejsca tego rejonu świata. 
Wyprawę rozpoczniemy od krótkiego 
pobytu w stolicy Peru, by szybko znaleźć 
się w Cuzco, sercu imperium Inków. Oczy-
wiście w planie jest Machu Picchu – po-
łożone pośród andyjskich szczytów naj-
lepiej zachowane miasto Inków. Widok z 
Machu Picchu naprawdę zapiera dech w 
piersi i nie jest miejscem ani trochę prze-
reklamowanym. Na Titicaca, najwyżej po-
łożonym dużym jeziorze wysokogórskim, 
odwiedzimy barwnych mieszkańców pły-
wających trzcinowych wysp. W Amazonii 
poczujemy smak tropików. Zachwycimy 
się bogactwem przyrodniczym, a także 
kuchnią i muzyką zwiedzanych krajów. To 
tylko część z wielu atrakcji, w które obfi-
tuje ta stosunkowo krótka, ale bardzo in-
tensywna wyprawa. Wyprawa nie należy 
do ekstremalnie trudnych, jednak musi-
my mieć świadomość, że zaplanowanych 
jest kilka długich przejazdów. Zwiedzanie 

wielu miejsc, częste wczesne wstawanie 
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 wyna-
grodzi wszelkie trudy podróży. W niektó-
rych krajach Ameryki Południowej poję-
cie czasu jest względne i czasem trzeba 
wykazać się cierpliwością, zarówno w re-
stauracjach, jak i podczas korzystania ze 
środków lokalnego transportu. Wskazane 
jest zabranie dolarów amerykańskich 
wydanych po 2013 r. Stare banknoty nie 
są przyjmowane, podobnie jak banknoty 
zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od po-
czątku do końca towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji impre-
zy, niezbędnego bagażu, dokładnych 
godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście, około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego 
adresu e-mail przy podpisywaniu umo-
wy. Wyżywienie, poza wymienionym w 
programie, dla chętnych pomaga organi-
zować na bieżąco pilot.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczest-
nictwo w zarezerwowanej imprezie. 
Wymagane min. 2 wolne strony w pasz-
porcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty 
zakończenia wycieczki. Wizy nie są wy-
magane.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 15 noclegów w hote-
lach i pensjonatach o standardzie ***, 
pokoje 2 osobowe z łazienkami, 2 nocle-
gi w prostych domkach turystycznych w 
Amazonii (pokoje z łazienkami).
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, ba-
rach lub pakiety śniadaniowe.
Transport: Przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, mikrobusy, au-
tokary kursowe, pociągi, łodzie.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-

py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- pozostałych posiłków nie ujętych w 
programie (orientacyjny koszt ok. 8-15 
USD/posiłek),
- ewentualnych indywidualnych opłat 
wylotowych na trasie oraz granicznych 
(łącznie ok. 35 USD/os.),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (ceny uzależnione są od liczby 
chętnych, orientacyjne kwoty podajemy 
w liście do uczestników), - zwyczajowych 
napiwków ok. 110 USD.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 19. Kolejność zwiedza-
nia 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 30.03 – 15.04.2023 25713 zł 17999 zł 950 USD
02 11.05 – 27.05.2023 25713 zł 17999 zł 950 USD
03 14.09 – 30.09.2023 25713 zł 17999 zł 950 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 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: 950 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę

Organizator: Almatur - Katowice
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot do Santiago de 
Chile z przesiadkami.

2 dzień
Przylot do stolicy Chile. Zwiedzanie mia-
sta: spacer po historycznym centrum - Pla-
za de Armas z katedrą, budynkiem Poczty 
Głównej i innymi ważnymi budowlami. 
Idziemy pod La Moneda – siedzibę prezy-
dentów Chile. Zakwaterowanie w hotelu 
w Santiago i odpoczynek po długim locie. 
Wyjazd na górujący nad miastem szczyt 
San Cristobal z figurą Marii Dziewicy. Roz-
pościera się stamtąd panorama na miasto 
i Andy. Nocleg w hotelu w Santiago.

3 dzień
Całodzienna wycieczka nad Pacyfik, do 
najważniejszego portu kraju - Valpara-
iso. Objazd miasta nazywanego Perłą 
Pacyfiku: siedziba Kongresu Chile, Plaza 
Sotomayor, kościół La Matriz. Wyjazd na 
wzgórze górujące nad miastem, pełne 
kolorowych domów. Spacer labiryntem 
ulic, schodów i krętych przejść. Następ-
nie przejazd do kurortu Vina del Mar, 
gdzie odważni będą mogli zanurzyć się w 
Pacyfiku, którego temperatura jest zbli-
żona do Bałtyku, a nie tropikalnego mo-
rza. Powrót do Santiago i dalszy pobyt w 
stolicy. Wieczorem kolacja powitalna w 
lokalnej restauracji - okazja do spróbo-
wania smacznej kuchni, pisco sour - chi-
lijskiego narodowego koktajlu i lokalne-
go wina. Nocleg w hotelu w Santiago.

4 dzień
Przejazd autokarem do Mendozy w Argen-
tynie. Trasa wiedzie przez najwyższe partie 
Andów. Autokar wspina się serpentynami 
coraz wyżej, przy dobrej widoczności moż-
na zobaczyć nawet przez chwilę szczyt 
Aconcagua (6960 m n.p.m.) - najwyższy 
szczyt obu Ameryk. Po południu przyjazd 
do Mendozy - centrum argentyńskiego wi-
niarstwa i bazy wypadowej w Andy. Wie-

czorny 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 za-
kwaterowanie 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 ele-
ganckie dzielnice rezydencji i ambasad 
- Palermo i Puerto Madero. Wizyta w peł-
nej uroku dzielnicy włoskich imigrantów 
La Boca, z kolorowymi domkami, kawia-
renkami i pokazami tanga. Odwiedzimy 
też zabytkowy cmentarz Recoletta, gdzie 
pochowano m.in. Evitę Peron. Wieczorem 
dla chętnych (dodatkowo płatne) znako-
mity pokaz muzyki tańca tango w jednym 
z klubów. Spektaklowi towarzyszy kolacja. 
Nocleg w hotelu w Buenos Aires.

7 dzień
Przed południem rejs przez zatokę La 
Platy do Urugwaju, do miasteczka Co-
lonia del Sacramento. Spacer po tym 
wpisanym na listę UNESCO uroczym 
miasteczku. Lunch w jednej z restauracji 
na starym mieście. Rejs powrotny do Bu-
enos Aires, powrót do hotelu.

8 dzień
Przejazd na lotnisko i wylot do Wodospa-
dów Iguassu. Jeśli czas pozwoli (w zależ-
ności od godziny przylotu) jeszcze tego 
samego dnia pierwsze spojrzenie na naj-
piękniejsze wodospady świata. Pod wie-
czór krótki przejazd autobusem miejskim 
do miasteczka Ciudad del Este w Paragwa-
ju, żyjącego głównie z handlu. Nie ma tu 
tak naprawdę żadnych atrakcji, a chodzi 
jedynie o postawienie stopy na paragwaj-

skiej ziemi. Wracamy przez Most Przyjaźni 
na rzece Parana, skąd można dojrzeć ujście 
rzeki Iguassu do Parany. Nocleg w hotelu.

9 dzień
Rano przejedziemy do Parku Narodowe-
go Iguassu. Po drodze mijamy miejsce, 
gdzie spotykają się trzy granice: brazylij-
ska, argentyńska i paragwajska. Ogląda-
nie wodospadów Iguassu, uznanych za 
jeden z siedmiu cudów natury. Fotografo-
wanie kaskad z licznych punktów widoko-
wych. Chętni mogą zejść do rzeki i za do-
datkową opłatą skorzystać z rajdu łodzią, 
co kończy się całkowitym zamoczeniem. 
Po południu powrót do hotelu i nocleg.

10 dzień
Rano podziwianie Wodospadów Iguassu, 
tym razem od strony brazylijskiej. Wodo-
spady widać stąd jeszcze z innej perspek-
tywy, a tarasy widokowe umiejscowione 
są blisko wodnych kaskad. Następnie 
przejazd na lotnisko i wylot do Kuryty-
by, stolicy stanu Parana. Polacy odegrali 
wybitną rolę w budowaniu dobrobytu 
okolicy, a polskie ślady są obecne w wie-
lu miejscach. Zwiedzamy Park Papieski 
nazwany tak po wizycie Jana Pawła II 
w Kurytybie. Eksponaty umieszczone 
w drewnianych, niczym przeniesionych 
znad Wisły chatach upamiętniają polskie 
osadnictwo. Trafimy też na stare miasto 
z odrestaurowanymi domami i katedrą. 
Przejazd do hotelu i nocleg.

11 dzień
Wycieczka pociągiem (lub wynajętym 
mikrobusem) do miasteczka Morretes. 
Ta XVIII-wieczna miejscowość posiada 
kolonialny urok zatopiony w tropikalnej 
roślinności. Droga z Kurytyby prowadzi 
przez wyjątkowo malownicze góry nad-
brzeżne pokryte zielenią i uchodzi za 
jedną z atrakcyjniejszych dróg w Brazylii. 
Wieczorem przejazd na dworzec autobu-
sowy i nocna podróż do Rio de Janeiro. 
Autokar wyposażony jest w rozkładające 

się wygodne siedzenia i WC. Przewidziane 
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 najpięk-
niej położonym mieście świata. Przejazd 
na Plażę Czerwoną, gdzie znajduje się 
pomnik Fryderyka Chopina. Stamtąd 
wjazd kolejką linową na „Głowę Cukru” 
z pięknym widokiem na miasto. Po połu-
dniu spacer promenadą, biegnącą wzdłuż 
najsłynniejszej plaży świata - Copacabana. 
Idziemy też do sąsiedniej dzielnicy Ipane-
ma, z eleganckimi hotelami i piękną plażą. 
Wieczorem testowanie brazylijskiego kok-
tajlu - caipirinhi. Nocleg w hotelu w Rio w 
rejonie Copacabana lub Ipanema.

13 dzień
Zwiedzanie Rio de Janeiro: wjazd kolejką 
na wzgórze Corcovado, ze słynną statuą 
Chrystusa Zbawiciela. Rozpościera się 
stamtąd niesamowity widok na miasto i 
zatokę Guanabara. Następnie zwiedzmy 
stadion Maracana, prawdziwą świąty-
nię piłki nożnej. Przejazd pod Sambo-
drom – miejsca corocznego karnawału. 
Wieczorem czas na ewentualny pokaz 
samby wykonywany przez jedną ze szkół 
(dodatkowo płatny). Nocleg w hotelu w 
Rio w rejonie Copacabana lub Ipanema.

14 dzień
Czas wolny lub dla chętnych fakultatywna, 
wycieczka z lokalnym przewodnikiem (do-
datkowo płatna) 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. Pożegnalna kola-
cja w lokalnej restauracji. 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 Boskie Buenos Aires é Rejs do Colonia del Sacramento é 
Wodospady Iguassu é Wizyta w Ciudad del Este é Kurytyba i  Park Papieski é Rio de Janeiro - Corcovado 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 dynamicznie zwiedzać świat, 
znajdujących przyjemność w pokonywa-
niu trudów dalekich podróży i poznawa-
niu odmiennych kultur. Staramy się, w 
miarę możliwości, docierać również w 
miejsca położone poza obszarami ma-
sowej 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 majesta-
tyczne Andy. Często zmieniamy miejsca i 
korzystamy z różnych rodzajów lokomo-
cji, proponując przede wszystkim aktyw-
ne zwiedzanie znajdujących się w naszym 
programie miejsc. Noclegi przewidziane 
są w hotelach i pensjonatach o standar-
dzie ***. Stawiamy przed wszystkim na 
ich dobrą lokalizację. Na wyjazd zapra-
szamy osoby nastawione pozytywnie do 
świata i do innych uczestników wyciecz-
ki. Wyprawa nie należy do trudnych, jest 
jednak dość intensywna. Zaplanowane są 

dosyć długie przejazdy autokarami i kilka 
przelotów wewnętrznych. Program nie 
wyklucza możliwych przejazdów komu-
nikacją publiczną i miejską. W niektórych 
krajach Ameryki Południowej pojęcie cza-
su jest względne i czasem trzeba wykazać 
się cierpliwością zarówno w restaura-
cjach, jak i podczas korzystania z innych 
usług. Wskazane jest zabranie dolarów 
amerykańskich wydanych po 2013 r. Sta-
re banknoty często nie są przyjmowane 
podobnie jak banknoty zużyte lub uszko-
dzone. Wyprawie od początku do końca 
towarzyszy polski pilot.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji impre-
zy, niezbędnego bagażu, dokładnych 
godzin przelotu, itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 

liście około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego 
adresu e-mail przy podpisywaniu umo-
wy. Wyżywienie poza wymienionym w 
programie dla chętnych pomaga organi-
zować na bieżąco pilot.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie. Wyma-
gane min. 2 wolne strony w paszporcie, 
ważnym min. 9 miesięcy od daty zakoń-
czenia wycieczki. Wizy nie są wymagane.

PRoGRam fakULaTyWny
- rajd łodzią pod same Wodospady Igu-
assu,
- wycieczka do favel,
- pokaz tańca tango w Buenos Aires,
- pokaz samby.

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 11 noclegów w hote-
lach, pensjonatach o standardzie ***, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: Śniadania w hotelach, ba-
rach lub pakiety śniadaniowe, obiad (bez 
napojów) podczas wycieczki do Urugwa-
ju; kolacja powitalna i pożegnalna.
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, mikrobusy, au-
tokary kursowe, komunikacja publiczna 
i miejska.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- 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 uzależnione są 
od liczby chętnych, orientacyjne kwo-
ty podajemy w liście do uczestników), 
- zwyczajowych napiwków, ok. 100 USD.
Minimalna liczba uczestników w grupie: 
10, maksymalna: 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 03.03 – 18.03.2023 25713 zł 17999 zł 900 USD
02 17.11 – 02.12.2023 25713 zł 17999 zł 900 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 3000 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 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: 900 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę 
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1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Spo-
tkanie z pilotem. Wylot z przesiadkami 
do Kapsztadu.

2 dzień
Przylot do Kapsztadu, jednego z najład-
niej położonych miast świata. Kapsztad 
leży między górującą nad miastem Górą 
Stołową, a oceanem. Objazd miasta i 
zwiedzanie: centrum z najważniejszymi 
gmachami, dzielnica malajska Bo-Kaap 
z kolorowymi domkami. Wizyta w pełnej 
sklepów i restauracji nadmorskiej dziel-
nicy 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 utworzo-
no rezerwat, gdzie będzie można dostrzec 
pierwsze z afrykańskich zwierząt. Wizyta 
na spektakularnym Cape Point, gdzie pio-
nowe skały schodzą wprost do oceanu. W 
drodze powrotnej postój w miejscu, gdzie 
żyją pingwiny i można je obserwować z 
bardzo bliska. Powitalna kolacja w lokal-
nej restauracji. Nocleg w hotelu.

4 dzień
Rano czas na dalsze zwiedzanie Kapsz-
tadu. Dla chętnych wyjazd kolejką na 
górującą nad metropolią Górę Stołową 
(opłata własna za bilet, kolejka może 
nie kursować podczas silnego wiatru lub 

mgły na szczycie). Na górze wytyczono 
ścieżki spacerowe, a widoki zapierają 
dech w piersiach. Przejazd na lotnisko i 
wylot do Johannesburga, największej me-
tropolii kraju. Przejazd do hotelu i nocleg.

5 dzień
Od rana zwiedzamy Pretorię – połu-
dniowoafrykańską stolicę położoną nie-
daleko od Johannesburga. Oglądamy 
Voortrekker Monument - wielki gmach, 
w którym przedstawiono czasy założy-
cieli państwa. Zwiedzimy centrum mia-
sta oraz położony na wzgórzu Budynek 
Związkowy - siedzibę prezydenta. Długa 
podróż w rejon Parku Narodowego Kru-
gera, największego parku narodowego 
RPA. Podróż urozmaicają postoje połą-
czone z podziwianiem krajobrazów. Noc-
leg w rejonie Parku Krugera.

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

7 dzień
Safari w Parku Narodowym Krugera, 
jednym z najsłynniejszych na świecie 
obszarów, chroniących dziką zwierzynę. 
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 ga-
tunków zwierząt zobaczymy, ale liczymy 
na to, że szczęście nam dopisze. Powrót 
na nocleg.

8 dzień
Rano wyjazd z hotelu i podróż do Estwa-
tini, małego, częściowo górzystego pań-
stwa zamieszkanego przez plemię o tej 
samej nazwie. Zatrzymujemy się w sto-
licy tego królestwa, którego władca wy-

biera swoje żony spośród tysięcy dziewic. 
Będziemy również mieli okazje obejrzeć 
barwny pokaz tradycyjnego tańca miesz-
kańców Estwatini. Nocleg w Estwatini.

9 dzień
Wyjeżdżamy z Królestwa Estwatini, by po 
postoju na granicy wjechać do Mozam-
biku, byłej portugalskiej kolonii. Dojazd 
do stolicy kraju, Maputo. Okazja do wie-
czornych rozrywek i wyjścia do jednej z 
restauracji z kuchnią kreolską. Nocleg w 
Maputo.

10 dzień
Morska wycieczka przez Zatokę Maputo 
na wyspę Inhaca. Cumujemy przy piasz-
czystej plaży Santa Maria, gdzie będzie 
czas na kąpiel i nurkowanie z maską i 
rurką. W zatoce często pojawiają się 
delfiny. Podczas wycieczki lunch na świe-
żym powietrzu. Następnie rejs na nie-
wielką Wyspę Portugalczyków i powrót 
do Maputo przed zachodem słońca. 
Nocleg w Maputo.

11 dzień
Krótkie zwiedzanie Maputo: centrum z 
kolonialnym dworcem kolejowym i ratu-
szem. Zobaczymy liczne ślady wieloset-
letniej obecności Portugalczyków, choć 
miasto ma już typowo barwny, afrykań-
ski charakter. Przejazd na lotnisko i wylot 
do Livingstone w Zambii. Nocleg w rejo-
nie 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 
oglądania i fotografowania dzikiej zwie-
rzyny. Do zachodu słońca rejs małą ło-
dzią motorową rzeką Chobe – jedyne w 
swoim rodzaju wodne safari. Obserwa-
cja 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 (dodatkowo płatne) na terenie 
Parku Narodowego Chobe. Przejazd do 
Zimbabwe. Oglądanie Wodospadów 
Wiktorii od strony Zimbabwe. Czas wol-
ny na rozległym targu rękodzieła, gdzie 
sprzedaje się tysiące rzeźb, masek i in-
nych wyrobów z wielu regionów Afry-
ki. Podziwianie Wodospadów Wiktorii, 
które tworzy spadająca w przepaść rze-
ka 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 najbar-
dziej emocjonujących przeżyć - rafting 
na rzece Zambezi, poprzedzony szkole-
niem i krótkim treningiem. Uczestnicy 
raftingu mają zagwarantowany wysoki 
poziom adrenaliny i kompletne prze-
moczenie. Pod okiem doświadczonych 
instruktorów - ratowników spływamy 
przez kaskady Zambezi w pięknej scene-
rii kanionu. Osoby, które nie biorą udział 
w raftingu mają czas wolny, ewentual-
nie, fakultatywnie, w miarę możliwości i 
wolnych miejsc mogą spróbować innych 
aktywności, do których należy spacer 
po buszu z młodymi lwami lub jedyne w 
swoim rodzaju safari na słoniach. Poże-
gnalna kolacja i nocleg w okolicy Victoria 
Falls.

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

16 dzień
Przylot do Warszawy.

é Kapsztad é Przylądek Dobrej Nadziei é Pretoria é Safari  w Parku Krugera é Królestwo Eswatini é 
Zatoka Maputo é Wypoczynek na plaży Wyspy Inhaca é Park Narodowy Chobe é Wodospady Wiktori i  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, znaj-
dujących przyjemność w pokonywaniu 
trudów dalekich podróży i poznawaniu 
odmiennych kultur. Na trasie naszej wy-
prawy znajduje się aż sześć afrykańskich 
krajów, o odmiennym stopniu rozwoju, 
różnej historii i mieszkańcach. Nie zoba-
czymy wielu zabytków historycznych, za 
to Afryka pokaże nam swoje bogactwo 
przyrodnicze, z pięknymi widokami i eg-
zotycznymi zwierzętami, a także barwną 
kulturę jej mieszkańców. Staramy się w 
miarę możliwości docierać również w 
miejsca położone poza obszarami ma-
sowej turystyki, ale nie unikamy miejsc 
atrakcyjnych i popularnych. Na wyjazd 
zapraszamy osoby nastawione pozytyw-
nie do świata i do innych uczestników 
wycieczki, koniecznością jest sympatycz-
ne i wyrozumiałe traktowanie otoczenia 
i innych ludzi. W Afryce czas płynie ina-
czej, spotkamy się z różnicą mentalności 
i podejścia do życia. Bez wykazywania 
cierpliwości i zrozumienia, europejski 

turysta łatwo może zacząć się denerwo-
wać, wzbudzając niechęć w oczach tu-
bylców. Wyprawie od początku do końca 
towarzyszy polski pilot, który służy Pań-
stwu pomocą w każdej sytuacji. Propo-
nujemy przede wszystkim aktywne i rela-
tywnie tanie zwiedzanie znajdujących się 
w naszym programie miejsc. Wyprawa 
nie należy do trudnych, trzeba jednak pa-
miętać, że będziemy pokonywać znaczne 
odległości, zarówno samolotami jak i sa-
mochodami. Decydując się na udział w 
wyprawie należy mieć na uwadze fakt, iż 
nie przewidujemy luksusowych warun-
ków zakwaterowania, jeśli takie noclegi 
się zdarzają, to należy je traktować, jako 
wyjątek od reguły. W większości przy-
padków znajdą się chętni, by za niewielki 
napiwek przenieść nam walizkę lub ple-
cak, jednak lepiej być samodzielnym i nie 
mieć zbyt ciężkiego bagażu.

Szukasz dodatkowych informacji doty-
czących imprezy - zadaj pytanie e-ma-
ilem egzotyka@almatur.pl lub na face-
book.com/almaturwycieczki

InfoRmaCjE PRakTyCznE
Informacje dotyczące realizacji impre-
zy, niezbędnego bagażu, dokładnych 
godzin przelotu itd. zostaną przesłane 
do uczestników pocztą elektroniczną w 
liście około dwa tygodnie przed wyjaz-
dem. Prosimy o podanie kontaktowego 
adresu e-mail przy podpisywaniu umo-
wy. Wyżywienie poza wymienionym w 
programie dla chętnych pomaga organi-
zować na bieżąco pilot.

InfoRmaCjE WIzoWo-PaSzPoRToWE
Dane paszportowe wymagane do re-
alizacji imprezy należy wpisać do elek-
tronicznego formularza danych do-
datkowych. Link do formularza – dla 
wszystkich rezerwacji stałych - będzie 
wysłany automatycznie na adres e-ma-
il klienta wpisany w rezerwacji. Brak 
wymaganych danych paszportowych i 
osobowych lub ich niezgodność z pasz-
portem zabieranym na wyprawę, może 
spowodować dodatkowe koszty związa-
ne z realizacją imprezy turystycznej lub 
w ostateczności uniemożliwić uczestnic-
two w zarezerwowanej imprezie. 

ŚWIadCzEnIa
Zakwaterowanie: 13 noclegów w hote-
lach, pensjonatach, domkach lub „lod-
ge” o standardzie ***, pokoje 2-osobo-
we z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania w hotelach, kola-
cja powitalna i pożegnalna.
Transport: przeloty wg programu wraz z 
opłatami lotniskowymi, mikrobusy, sa-
mochody, łódź motorowa.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wstę-
py do obiektów wymienionych w progra-
mie, 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 pokrycie części 
świadczeń (m.in. koszty programowe, 
transport lokalny, niektóre noclegi i po-
siłki). Część walutową ceny uczestnik za-
biera ze sobą na wyprawę. 
Cena wraz z częścią walutową nie obejmują:
- obowiązkowych składek na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy - 26 zł,
- kosztów wiz płatnych na granicach wg 
aktualnych cen (obecnie ok. 200 USD),
- pozostałych posiłków nieujętych w pro-
gramie, aranżowanych przez pilota (orien-
tacyjny koszt ok. 7-20 USD/ posiłek),
- wieczornych wyjść i rozrywek oraz po-
zostałych aktywności i wycieczek fakul-
tatywnych (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 21.02 – 08.03.2023 22856 zł 15999 zł 800 USD
02 31.10 – 15.11.2023 22856 zł 15999 zł 800 USD
02 20.02 – 06.03.2024 22856 zł 15999 zł 800 USD
Dopłata do pokoju 1 osobowego: 2850 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 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 USD – uczestnik zabiera ze sobą na 
wyprawę 
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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 praw-

na, suma do wyboru ( KL) - 60 000  EUR, 100 000  EUR lub 200 000  EUR (Europa i Basen Morza Śród-
ziemnego) lub do wyboru 60 000  EUR, 100 000  EUR lub 200 000  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 lub 2 000 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 lub 2 000  EUR ( w zależności od wariantu ubezpieczenia)
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 ubez-
pieczenia dla wyjazdów do państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego wynosi 60 000  EUR wraz z kwa-
rantanną, 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), przedwcze-
sny 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 wypadku, 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 stomato-
logiczne 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 uzasad-
niony stanem zdrowia i zaakceptowany przez Centralę Alarmową, transport Ubezpieczonego między placówka-
mi 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 ubezpieczenia kosztów leczenia); całodobowy dyżur Centrali Alarmowej; rozmowę tele-
foniczną 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; kosz-
ty transportu opiekuna; transport osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia Ubezpieczonego do kraju.
Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpo-
spolitej Polskiej Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo: zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, 
iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza prowadzącego kontynuację leczenia w Polsce; dzienne świadczenie szpi-
talne; transport 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 kosz-
tów leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą Kraju Zamieszkania został objęty Obo-
wiązkową kwarantanną lub Izolacją, włączone są udokumentowane koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczone-
go 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 
formularzem zgłoszenia roszczenia, dowodów poniesionych kosztów (np. rachunków) oraz potwierdzenie skiero-
wania 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-epi-
demiologiczne, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwa-
rantanny 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 mu-
tacjami, 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 wskazania-
mi, 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 Ubez-
pieczonego 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 ZACHOROWA-
NIEM LUB NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM POWSTAŁO W PRZYPADKU:
Zaburzenia świadomości oraz umysłu,. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli zaburzenia te lub ataki są wy-
nikiem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia; usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczo-
nego przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania ubezpieczonego, wypadku powstałego w czasie pro-
wadzenia przez ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurza-
jących, spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, działań wojennych, stanu wojennego, 
stanu wyjątkowego 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 nie-
zbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju, porodem, 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 Ubezpieczo-
nego wymaga ich używania) wózki dziecięce, pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i kom-
puterowy, 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 za-
chorowania Ubezpieczonego 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-

produkcyjnej 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 zamiesz-
kach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, będące skutkiem zatrzymania, 
zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze, będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy 
ubezpieczonej, 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 
odszkodowanie 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 
Turystycznej 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 turystycz-
nej oraz przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami 
(KLAUZULA 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 
imprez, 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 
zwrotem 100% wynosi 2,00 %
Stawka za ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie (ryzyko obejmuje choroby przewlekłe) ze zwro-
tem 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 

Ubezpieczonego- 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, prze-

stępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbęd-
na jest obecność Ubezpieczonego,

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

• udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wy-
jazdowej) 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 zgłoszona 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 uzdrowiskowego.
• 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 

międzynarodowej.
• 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 ubezpie-
czeniu rezygnacji z podróży (kod: RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod 
RGS) włączone 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 Współ-

uczestnika 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 Ubezpie-
czonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego 
lub konferencji - 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 me-
dycznych lotniska,

f) odmowy wpuszczenia na pokład autokaru Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpie-
czonego 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 mutacjami. 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 zakaź-

ną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych 
dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, 
w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Mi-
nisterstwo 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 
obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju 
docelowego podróży, krajów tranzytowych na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju za-
mieszkania. Kwarantanna 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.

Ubezpieczenia

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 zna-

czenie:
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 tu-
rystyki, a także jego numery telefonów i adresy poczty elektronicznej znajdują 
się w katalogu imprez i umowie-zgłoszeniu;

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

6)  agent turystyczny - przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej 
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 im-
prezie, dotycząca imprezy jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana na 
podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usłu-
gi turystyczne w ramach tej samej imprezy;

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

10) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub organi-
zatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób 
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do 
celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowy-
wanych informacji w niezmienionej postaci;

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

12) gwarancja ubezpieczeniowa - gwarancja ubezpieczeniowa na wypadek niewy-
płacalności 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 kontrolą 
strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było unik-
nąć, 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 po-
wiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361);

18) informacje dodatkowe - Informacje dodatkowe do oferty turystycznej - szcze-
gółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez, stano-
wiące 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 informacji 

za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, 
zwanego dalej „standardowym formularzem”, stanowiącego załącznik 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 uczestnic-
twa, informacjach dodatkowych do oferty turystycznej, w umowie - zgłosze-
niu oraz w dokumentach podróży wydanych podróżnemu przed rozpoczęciem 
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 katalogu 
imprez organizator podaje informacje o głównych właściwościach usług tury-
stycznych.

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 od-
niesieniu 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 dostępne 
dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na wniosek podróżnego złożony 
na trwałym nośniku zostaną mu udzielone w tej samej formie przez organiza-
tora, przy zawieraniu umowy, dokładne informacje o możliwości 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 ustawowy.

2.  Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną imprezę, termin jej rozpoczę-
cia i zakończenia, liczbę podróżnych uczestniczących w imprezie oraz wskaza-
ne w umowie-zgłoszenie dane osobowe podróżnych, a także, poprzez zazna-
czenie właściwej opcji, wskazuje rodzaje i zakres usług objętych programem 
imprezy i składa oświadczenia związane z imprezą przewidziane w formularzu 
umowy-zgłoszenia. Organizator w umowie-zgłoszeniu podaje wymagane usta-
wą 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 warunki 
imprezy.

4.  Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy w umówionej wysokości oraz 
w terminach określonych w umowie.

5.  Uczestnicy biorący po raz kolejny udział imprezie organizowanej przez Almatur 
mają możliwość skorzystania z profiów przewidzianych dla Stałych Klientów, 
podanych każdorazowo przy danej ofercie. Profiy przysługują każdemu, 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 przedpłaty 
w wysokości 25% ceny imprezy. Przedpłata jest należna od każdego uczestni-
ka imprezy wymienionego w umowie zgłoszeniu.

7.  W terminie do 21 dni (45 dni przy imprezach samolotowych) przed rozpoczę-
ciem imprezy podróżny zobowiązany jest wpłacić na rzecz organizatora pozo-
stałą 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 terminu za-
płaty.

10.  W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - za termin zapłaty 
uważa się datę wpływu środków na rachunek, a koszty operacji bankowych 
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 kosz-

tów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW). Organizator 
zawiera na rzecz podróżnego umowę ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA POLSKA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9.

2.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - BEZPIECZNE PODRÓŻE, w 
tym w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób przewle-
kłych 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), 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. 

b)  w przypadku wyjazdów poza terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego 
przedmiotem ubezpieczenia 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), 
następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł 
na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróż-
ny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł. oraz koszty kwarantanny 1.000 EUR. 

c)  uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczę-
śliwych 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 
stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zacho-
rowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z 

Ogólne warunki uczestnictwa
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obowiązku 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 kosztów 
rezygnacji z  imprezy turystycznej i kosztów przerwania uczestnictwa w impre-
zie 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 wydaną 
przez ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy 
lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat wniesio-
nych tytułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności organizatora. Data 
ważności, jej numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umowie-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, oblicza-
na jest za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą 
deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. 
dnia miesiąca następującego po danym okresie.

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

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

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

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

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.  Administratorem danych osobowych podróżnych uczestniczących w imprezach 

turystycznych organizowanych przez organizatora jest Biuro Podróży i Turysty-
ki Almatur-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 90-417 Łódź ul. Piotrkow-
ska 59. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw doty-
czących 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 oso-
bowych podróżnych jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (01-208) (e-mail: info@ si-
gnal-iduna.pl, tel. +48 22 505 65 06). W sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośred-
nio z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@signal iduna.pl lub pisemnie na 
podany adres. Pełna informacja na temat przetwarzania 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 Administra-
tora 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 organiza-
torze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia rosz-
czeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych 
osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia 
i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej. Odbiorcami danych 
osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizują-
ce świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firy 
ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyj-
nych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą prze-
kazywane do państw trzecich. Uzyskane 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 obowiązującymi przepisami. Dane osobowe podróżnych 
nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-
fiowaniu. 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 przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw 
wobec tego przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesy-
łając stosowną informację na adres mailowy Administratora. Ponadto każde-
mu 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 opartego 
na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Admini-
stratora 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 uprawnie-
nia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umo-

wy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne 
wobec organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku 
w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed roz-
poczęciem 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 skutek 
przeniesienia umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty ponie-
sione przez organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w im-
prezie 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 moż-
liwość zamiany uczestników może być ograniczona warunkami zakupu przez 
Almatur biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji 
wizowej.

4. Cena i inne niż cena warunki umowy mogą być zmienione przed rozpoczęciem 
imprezy w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 5 – 13. 

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

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

7. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może dokonać jednostronnie: a) pod-
wyższenia ceny w granicach do 8% całkowitej ceny imprezy, z zastrzeżeniem 
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. 

8. 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 mającą znaczenie dla danej 
imprezy to przyjmuje się, że jest to EUR - dla krajów europejskich i USD – dla 
pozostałych.

9. 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. 

10. 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. 

11. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w pkt. 10, w wy-
znaczonym, rozsądnym terminie informuje organizatora, że przyjmuje propo-
nowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo odstępuje od 
umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia 
opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą 
imprezę. 

12. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o których mowa w pkt. 10, pro-
wadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, podróżny jest uprawniony do 
odpowiedniego obniżenia ceny. 

13. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt. 11, organizator 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty 
dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwolniony 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 każdym 

czasie przed jej rozpoczęciem.
2.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, w razie odstąpienia od 

umowy, podróżny jest zobowiązany do zapłacenia wskazanej przez organiza-
tora 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

Warunki uczestnictwa



127

- 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 ponosze-

nia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych 
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 odszkodowania lub zadość-
uczynienia w tym zakresie.

7.  Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub za-
dośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, 
jest mniejsza niż 35 dla imprez autokarowych oraz mniejsza niż 30 dla imprez 
samolotowych (chyba, że umowa stanowi inaczej), a organizator powiadomił 
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 dodatko-
wego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umo-
wy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator po-
wiadomi podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłocznie, 
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 rozpoczę-

cia podróży określone w dokumentach podróży. Zmiana miejsca rozpoczęcia 
lub zakończenia 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 hotelowy przed upływem doby hotelowej. 

3.  Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumen-
tem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora, który 
udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdo-
wych, które będą go obowiązywały.

4.  Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumen-
tami wymaganymi dla danej podróży (w tym związanymi z ochroną przed cho-
robami zakaźnymi), a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi przez 
organizatora.

5.  W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany jest do stosowania się do 
wskazówek pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela organizatora doty-
czących realizacji programu, w szczególności do przestrzegania godzin zbiórki 
uczestników imprezy.

6.  Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i po-
rządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju do-
celowym.

7.  Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umo-
wą, organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się 
z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgod-
ności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nie-
usunięcia niezgodności przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio. Jeżeli 
organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez 
podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesio-
nych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia 
terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczno-
ści 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 
obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej impre-
zy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony 
w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca roz-
poczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych 
jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, organizator przy-
znaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy. Podróżny może odrzu-
cić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porów-
nywalne 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 orga-
nizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym 
przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez opłaty za 
jej rozwiązanie. Jeżeli impreza obejmuje transport podróżnych, organizator za-
pewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu nie-
zwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 
50 ustawy stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny 
je odrzuci zgodnie z postanowieniem pkt. 9, wówczas podróżny jest uprawnio-
ny do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez 
rozwiązywania umowy.

11. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie podróżnemu powrotu do kraju 
zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, orga-
nizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możli-
wości 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 
dotyczące 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 turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych oko-
liczności. Pomoc ta, polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich infor-
macji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy kon-
sularnej; a także na udzieleniu podróżnemu 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 udzielenia pomocy, jeżeli trud-
na 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 

turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wy-
konane przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

2.  Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwier-
dzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem 
lub zaniechaniem podróżnego.

3.  Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione 
szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator nie-
zwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie

4.  Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgod-
ność 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 oko-
licznościami.

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 odszko-
dowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycz-
nych, 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. Ogra-
niczenia tego nie stosuje się w przypadku szkody na osobie lub szkody spowo-
dowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1.  Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela orga-

nizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o wszel-
kich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku 
stwierdzonej niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu za-
pobiegania szkodom skarga winna być złożona przez podróżnego niezwłocz-
nie, tak, aby organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę 
w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub 
elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga po-
winna 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 ponadto powinna zostać zło-
żona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do za-
chowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku 
złożenia skargi po terminie, organizator jest uprawniony do uznania jej za bez-
skuteczną, 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 
organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa 
została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę organi-
zatorowi. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się 
za wniesioną z tym dniem do organizatora. Agent turystyczny oraz przedstawi-
ciel organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do 
uznawania roszczeń podróżnego związanych z umową, w szczególności wynika-
jących z wniesionej przez podróżnego skargi.

3.  Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu 
w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, sto-
sownie do okoliczności 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 reali-
zacją imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-3.

5.  O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów pra-
wa, organizator 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, organizator informuje, iż podmiotem uprawnio-
nym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich, któremu podlega organizator jest Inspekcja Handlowa

-  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądo-
wego rozwiązywania 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 złożenia 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) rzecznika konsumentów lub orga-
nizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 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 dotyczących konsumentów usług turystycznych.

2.  Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym przepisów powołanych 
w warunkach 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.

Warunki uczestnictwa
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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, tj. 15.11.2022 r. 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 
ubiegania 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 rzeczywiście ponoszone przez Almatur w związku z organizacją imprez egzo-
tycznych i związane z tym koszty potrąceń z tytułu rezygnacji lub zmiany terminu wy-
prawy 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 wystąpienia jakiś specyficzych zagrożeń zdrowotnych, lub ewentualnego 
wprowadzenia specjalnych 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 523160. 
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 523147. 
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 522402
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: M 522456.  
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
tel. 22 826 26 39, e-mail: office@almatur.pl   
www.almatur.pl

Organizatorami imprez turystycznych zawartych w niniejszym katalogu są:
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Osobom rozpoczynającym wycieczki w Katowicach, a dojeżdżającym z innych miejscowości, proponujemy w 
przeddzień wyjazdu lub w dniu powrotu nocleg w hotelu B&B w cenie od 170 zł za pokój (śniadanie dodat-
kowo płatne). Hotel B&B usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Sokolskiej 4, w pobliżu miejsca odjazdu 
autokarów Almaturu (MDA ul. Sądowa), a także niedaleko Dworca PKP i przystanków autobusów liniowych. 
Rezerwacja bezpośrednio w hotelu tel. 32 700 50 88, po podaniu numeru rezerwacji imprezy Almaturu.

Rozkład jazdy nr 1 
Imprezy: KBTW,KCTE, KCTK, KCTO, 

KCTS, KRTO 

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 11.30 150 zł 

Łódź 13.10 120 zł 

Piotrków Tryb. 13.50 120 zł 

Radomsko 14.30 80 zł 

Częstochowa 15.15 80 zł 

Sosnowiec 16.20 50 zł 

Poznań 09.15 220 zł 

Leszno 10.45 200 zł 

Wrocław 12.45 150 zł 

Opole 14.30 80 zł 

Gliwice 15.40 50 zł 

Kraków 15.15 80 zł 

Katowice 17.00 -

Tychy 17.30 -

Bielsko-Biała 18.15 -

Cieszyn 19.15 -
Powrót do Katowic (KBTW, KCTE, 
KCTO, KRTO) ok. godz. 07.30
Powrót do Katowic (KCTK, KCTS,)  
ok. godz. 13.30

Rozkład jazdy nr 2 
 Impreza: ONSD

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 10.00 150 zł

Łódź 12.00 120 zł

Bielsko Biała 07.30 150 zł

Kraków 07.00 150 zł

Katowice 08.30 100 zł

Opole 10.00 100 zł

Wrocław 11.30 100 zł

Leszno 13.30 80 zł

Poznań 15.30 50 zł

Gorzów Wlkp. 17.30 50 zł

Szczecin 19.30 -
Powrót do Szczecina ok. godz. 8:00

Rozkład jazdy nr 6 
 Imprezy:  CITA, CITB, CITC, CITE, 

CITG, CITI, CITR, CITW, CITV, CITX, 
CERW, KATD, KATS, KATT, KCTT,  KGTP, 

KGTT, KGTW, KHTB, KHTD, KHTM,  
KHTS, KMTB, KMTO, KRTD, KSTD, KSTO, 

KSTS, KTTB, KTTI, KTTK, KTTS

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 02.00 150 zł
Łódź 03.40 120 zł
Piotrków Tryb. 04.10 120 zł
Radomsko 04.40 80 zł
Częstochowa 05.30 80 zł
Sosnowiec 06.20 50 zł
Poznań 00.30 220 zł
Leszno 02.00 200 zł
Wrocław 03.30 150 zł
Opole 05.00 80 zł
Gliwice 06.00 50 zł
Kraków 05.30 80 zł
Katowice 07.00 -
Tychy 07.20
Bielsko-Biała 08.00 -
Powrót do Katowic (CITA, CITC, CITE, 
CITW, CITX, KRTD, KTTB,) ok. godz. 07.30   
Powrót do Katowic (CITB, CITG, CITI, CITT, 
CITV, KAST, KSTO, KTTI, KTTS ) ok. godz. 13.30
Powrót do Katowic (KATD, KATS, KATT, KCTT,  
KGTP, KGTT, KGTW, KHTB, KHTD,  KHTM, KHTS, 
KMTB, KMTO, KSTD, KSTS, KTTK) ok. godz. 20.00
Powrót do Katowic CERW ok. godz. 23.00

Rozkład jazdy nr 5 
 Impreza: KCTD, KCTP, KPTC, OPPN, OPSZ

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 02.00 150 zł
Łódź 03.40 120 zł
Piotrków Tryb. 04.10 120 zł
Radomsko 04.40 80 zł
Częstochowa 05.30 80 zł
Sosnowiec 06.20 50 zł
Kraków 05.30 80 zł
Katowice 07.00 -
Gliwice 07.45 -
Opole 09.00 -
*Wrocław 10.30 -
Z miast oznaczonych * wyjazd na OPPN, OPSZ
Powrót do Katowic ok. godz. 20.00
*Powrót do Wrocławia (OPPN, OPSZ) 
ok. godz. 16.30

Rozkład jazdy nr 3 
 Imprezy: KBTH, KDTE, KDTR, KETP, 
KFTE, KFTL, KITE, KITL, KITS, PETC   

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 11.30 150 zł
Łódź 13.10 120 zł
Piotrków Tryb. 13.50 120 zł
Radomsko 14.30 80 zł
Częstochowa 15.15 80 zł
Sosnowiec 16.20 50 zł
Kraków 15.15 80 zł
Katowice 17.00 -
Gliwice 17.45 -
Opole 18.45 -
Poznań 17.00 150 zł
Leszno 18.30 120 zł
Wrocław 20.15 -
*Legnica 21.15 -
*Bolesławiec 21.45 -
Do miast oznaczonych * - brak powrotu na imprezę: KETP
Powrót do Wrocławia (KDTE, KITE, KITS) ok. godz. 04.00
Powrót do Katowic (KDTE, KETP, KITE,  KITS) ok. godz. 07.30
Powrót do Wrocławia (KBTH, KDTR, KFTL, KITL) ok. godz. 10.00
Powrót do Katowic (KBTH, KDTR, KFTL, KITL) ok. godz. 13.30
Powrót do Wrocławia (KFTE,PETC) ok. godz. 16.30
Powrót do Katowic (KFTE, PETC) ok. godz. 20.00

Rozkład jazdy nr 4 
 Impreza: KLTD, KPTA, KPTE, KPTL, 

KPTM, KPTP, KPTT, KPTW

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Wrocław 03.30 220 zł
Opole 05.00 220 zł
Gliwice 06.00 200 zł
Kraków 05.30 220 zł
Katowice 07.00 200 zł
Sosnowiec 07.15 200 zł
Częstochowa 08.15 150 zł
Radomsko 09.00 150 zł
Piotrków Tryb. 09.30 120 zł
Łódź 10.15 120 zł
**Poznań 07.30 220 zł
*Warszawa 12.00 80 zł
Z miast oznaczonych * brak dojazdu 
na imprezy KPTE, KPTT, KPTW
Z miast oznaczonych ** brak 
dojazdu na imprezy KPTW
Powrót do Warszawy KLTD, KPTA, 
KPTL, KPTM, KPTP, ok. godz. 14.00
Powrót do Łodzi KPTE, KPTT, KPTW, 
ok. godz. 15.30
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Rozkłady jazdy

Lista przystanków - Podróże 2023

MIASTO MIEJSCE ODJAZDU

Białystok ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta

Bolesławiec Chojnów, Okmiany 1B; stacja BP przy DK 49 za zjazdem z A4 (Krzywa) kier. Bolesławiec

Bielsko – Biała  ul. Warszawska 7, dolna płyta Dworca PKS

Cieszyn ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos

Częstochowa ul. Drogowców 1, parking przy stacji paliw LOTOS (kierunek Warszawa)

al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice) - patrz umowa-zgłoszenie

Gliwice ul. Rybnicka 159 (przy drodze nr 78), parking za stacją paliw Shell

Gorzów Wlkp. ul. Kasprzaka 8 - stacja paliw BP

Katowice ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy – Centrum Przesiadkowe Sądowa, stanowisko nr 6,7

Kraków ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta)

Legnica ul. Nowa Wieś Legnicka 44A, Stacja Paliw Orlen przy DK3 za zjazdem z A4 (Legnica) kier. Jelenia Góra

Leszno ul. Balonowa 55 Stacja Paliw Pieprzyk

Łódź ul. Kątna 1, Stacja Paliw BP ( przy zjeździe nr 22 z autostrady A1 )

Opole ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowisko A2, B2, C2, D2

Piotrków Tryb. ul. Sikorskiego 52, stacja paliw AVIA przy zjeździe do miasta z trasy DK1,

Poznań ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim na dojeździe do Dworca Gł. PKP

Radomsko ul. Łódzka 2, PORT Radomsko – Stacja Paliw MOYA (parking Polisz Kebab)

Sosnowiec ul. Kresowa 2, obok stacji pal-iw Schell i McDonald's

Szczecin ul. K. Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu gł.

Tychy ul. Generała de Gaulle’a 2, parking przy Stadionie Zimowym

Warszawa al. Jerozolimskie 144; Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11

Wrocław ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy - poziom (- 2 ) stanowiska odjazdowe 10,11

UWAGI: 
1. Na trasach dojazdowych w Polsce, przy liczbie uczestników mniejszej niż 21 osób, 

przyjazd może nastąpić mikrobusem, a podczas przejazdów krajowych możliwe są 
przesiadki.

2. Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym odjaz-
dem autokaru. 

3. Miejsca w autokarach docelowych przydzielane są według kolejności zgłoszeń. Miej-
sca wskazuje uczestnikom pilot w momencie wsiadania do autokaru docelowego. 

4. Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulegać zmianom spowodowanym warunkami 
atmosferycznymi, sytuacją na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą.  

NUMER ALARMOWY 
obsługiwany jest w czasie odjazdów, poza godzinami pracy biur, - 

w sprawach nagłych związanych z odjazdami.
Czekasz na autokar, a mija godzina odjazdu - DZWOŃ

Pozostał Ci kwadrans do odjazdu  i wiesz, że się spóźnisz na wyjazd - DZWOŃ
+48 605 05 48 48

Rozkład jazdy nr 7 
Imprezy: KPTB, KPTH, KPTK, KPTS

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

*Warszawa 02.00 150 zł
*Łódź 03.40 120 zł
*Piotrków Tryb. 04.10 120 zł
*Radomsko 04.40 80 zł
*Częstochowa 05.30 80 zł
*Sosnowiec 06.20 50 zł
Poznań 00.30 220 zł
Leszno 02.00 200 zł
Wrocław 03.30 150 zł 
Opole 05.00 80 zł
Gliwice 06.00 50 zł
Katowice 07.00 -
Kraków 08.30 -
Z miast oznaczonych* - brak dojazdu na imprezy: KPTB
Powrót do Katowic (KPTB, KPTH, KPTK, KPTS,) ok. godz. 20.00

Rozkład jazdy nr 8 
 Imprezy: KDTB, KDTS, KDTZ, KPTD, KPTR

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 02.00 150 zł
Łódź 03.40 120 zł
Piotrków Tryb. 04.10 120 zł
Radomsko 04.40 80 zł
Częstochowa 05.30 80zł
Sosnowiec 06.20 50 zł
Kraków 05.30 80 zł
Katowice 07.00 -
Gliwice 07.45 -
Opole 09.00 -
Poznań 07.15 150 zł
Leszno 08.45 120 zł
Wrocław 10.30 -
Powrót do Wrocławia KDTZ ok. 10.00,  
KDTB, KDTS, KPTD, KPTR ok. godz. 
16.30
Powrót do Katowic: KDTZ ok. 13.30, 
KDTB, KDTS, KPTD, KPTR godz. 20.00

Rozkład jazdy nr 9
 Imprezy: KLTB

Miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Wrocław 16.00 220 zł
Opole 17.30 220 zł
Kraków 16.30 220 zł
Katowice 18.00 200 zł
Sosnowiec 18.15 200 zł
Częstochowa 19.15 150 zł
Radomsko 20.00 150 zł
Piotrków Tryb. 20.30 120 zł
Łódź 21.15 120 zł
Poznań 18.30 220 zł
Warszawa 23.00 80 zł

*Białystok
*02.00 

wyjazd -
* wyjazd w drugim dniu imprezy
Powrót do Białegostoku ok. godz. 00.30



Ciesz się wyjątkowymi chwilami,
a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo  
podczas podróży!

SIGNAL IDUNA od ponad 20 lat ubezpiecza Polaków.
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