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04 Dlaczego Almatur

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

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

Klub Stałego Klienta
Członkiem Klubu Stałego Klienta Almaturu zostaje każdy kto uczestniczył w imprezie Almaturu, w ostatnich 
trzech latach. Członkostwo w klubie jest bezpłatne. Klubowiczom wysyłamy w pierwszej kolejności katalogi 
i informację o rozpoczęciu największych promocji. Do 15.02 r. Stali Klienci mają gwarantowane ceny z pro-
mocji First Moment, nawet jeśli limit miejsc przeznaczonych do tej promocji zostanie wyczerpany.    

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

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

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

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

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

AlmaTour Guide 
Na większości wycieczek objazdowych stosowny jest bezprzewodowy, elektroniczny system komu-
nikowania się pomiędzy pilotem lub przewodnikiem, a uczestnikami – Almatur Guide. Wycieczki 
na których stosowany jest system AlmaTour Guide oznaczone są w katalogu specjalnym sym-
bolem.  

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

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

Dodatkowe miejsca w autokarze
Wymagającym podróżnym, w trosce o ich komfort psychiczny i fizyczny, proponujemy  możliwość wykupie-
nia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych.

WITAMY I ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ODKRYWANIE ŚWIATA

turystyka niebanalna

STOP



05Promocje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Promocja FirST momenT 
TYLKO DO 25 lUTeGo NAJNIŻSZE CENY 

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

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

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

Szczegóły dostępne w Almaturach, stronach internetowych i w biurach sprzedaży



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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy do biur Almaturu

Twoje biuro podróży

oraz do biur partnerskich na 
terenie całego kraju

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

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

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

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



  polska na weekend 07
Organizator: Almatur - Katowice

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przejazd do Tykocina – miasta zwane-
go „perłą baroku”. Jego długą i bogatą historię 
odzwierciedlają liczne zabytki, a już sam układ 
urbanistyczny jest ciekawą atrakcją – przypomina 
charakterystyczny układ żydowskiego miastecz-
ka. Znajduje się tu jedna z największych i najlepiej 
zachowanych synagog w Polsce. W dawnej Rze-
czypospolitej gmina żydowska w Tykocinie była 
najbogatszą po krakowskiej. Spacer zabytkowymi, 
brukowanymi uliczkami, wzdłuż których ciągną się 
drewniane domki, na klimatyczny rynek główny, 
o trapezowatym kształcie i barokowym stylu. Zo-
baczymy pomnik hetmana Czarneckiego, Kościół 
Trójcy Przenajświętszej oraz filmową Gospodę 
Zapiecek. Przejazd do hotelu w okolicy Białego-
stoku na nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu udamy się do Sokółki, gdzie w Mu-
zeum Ziemi Sokólskiej zapoznamy się m. in. z 
kolekcją eksponatów tatarskich i historią tej naro-
dowości w Polsce. Wstąpimy też do kościoła św. 
Antoniego, gdzie w 2008 r. miał miejsce słynny 
„cud sokólski”. Później zawitamy do Kruszynian - 
stolicy polskich Tatarów. Tu znajdziemy najwięcej 
śladów tradycji tatarskich. Kruszyniany to wieś 
- legenda, o ciekawej architekturze drewnianej z 
aurą Orientu i najstarsze w Polsce skupisko wy-
znawców islamu, wywodzących się z pierwszych 
Tatarów osadzonych tutaj przez Jana III Sobie-

skiego ponad 300 lat temu. Poczujemy niepowta-
rzalną atmosferę kresów dawnej Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów – pełną tolerancji, zrozumienia 
i akceptacji różnorodności. Następnie przejedzie-
my do urokliwego, otoczonego Puszczą Kny-
szyńską zabytkowego Supraśla. Tu poczujemy 
prawdziwy klimat i specyfikę Podlasia. Zwiedzimy 
Muzeum Ikon. Czas wolny - możliwość indywi-
dualnej degustacji regionalnych potraw. Późnym 
popołudniem powrócimy do Białegostoku - stolicy 
Podlasia. Podczas spaceru zobaczymy m. in. ze-
spół pałacowo - parkowy Branickich, Rynek Tade-
usza Kościuszki z Ratuszem oraz Kościół Farny. 
Krótki czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Puszczy Białowieskiej - 
najstarszego pierwotnego lasu nizinnego, jedyne-
go na naszym kontynencie zachowanego w stanie 
niemal nietkniętym od XIII wieku. W puszczy żyje 
największa populacja wolnego żubra na świecie. 
Przejedziemy m. in. przez Hajnówkę i Bielsk Pod-
laski, znany z filmu „Znachor”. Następnie udamy 
się do Białowieży, gdzie zobaczymy najciekawsze 
zabytki oraz osobliwości przyrodnicze: Park Pa-
łacowy, cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, carski 
dworzec kolejowy Białowieża Towarowa – obecnie 
restauracja. Czas wolny, a następnie udamy się 
na spacer po Rezerwacie Pokazowym Żubrów. 
Powrót do Białegostoku przez „Krainę Otwartych 
Okiennic”, gdzie zobaczymy charakterystyczne 
zdobnictwo domów podlaskich oraz  drewniane 
cerkwie. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd w okolice Siemiatycz, do 
Grabarki. Święta Góra Grabarka, to najważniejsze 
sanktuarium prawosławne w Polsce. Corocznie 
przybywają tu tysiące pielgrzymów niosąc ze sobą 
krzyże wotywne, które pozostawiają na wzgórzu 
wokół cerkwi. Stało się to tradycją 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 standar-
dzie**/***. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, DVD, video i 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
 
Uwagi
Podana kwota na realizację programu może 
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. 
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokal-
nych przewodników) są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiek-
tach muzealnych i centrach historycznych. 
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. 
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warsza-
wy. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejsco-
wości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. 
Przejazd: Warszawa - Tykocin (ok. 180 km) - ok. 
3 godz.

Wchodząc do świątyń prawosławnych i muzuł-
mańskich należy zadbać o odpowiedni strój (dłu-
gie spodnie i spódnice, zakryte ramiona).

inFORMacJa O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne i prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 240 zł.

Polska

Białystok
Tykocin

BiałowieżaDrohiczyn

é Barokowy Tykocin é Białystok -  stol ica Podlasia é Sokółka - Muzeum Ziemi Sokólskiej i  kościół św. Antoniego é Kruszyniany - stol ica polskich Tatarów é Supraśl 
- serce Puszczy Knyszyńskiej é Białowieża - Puszcza Białowieska é Rezerwat Pokazowy Żubrów é Kraina Otwartych Okiennic  é „Góra Krzyży” w Grabarce é

Polska 

Podlasia czar
4 dni

cena od
849 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTP
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 30.04 – 03.05 1.213 zł 849 zł
02 16.06 – 19.06 1.213 zł 849 zł
03 30.06 – 03.07 1.213 zł 849 zł
04 12.08 – 15.08 1.213 zł 849 zł
05 15.09 – 18.09 1.213 zł 849 zł

Dopłata do pokoju 1 – os. 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os.  –  bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP
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Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przyjazd do Giżycka, jednego z najważniej-
szych miast Mazur, położonego pomiędzy jeziora-
mi Kisajno i Niegocin. Zwiedzimy m.in. dzielnicę 
portową z Ekomariną i Portem Żeglugi Mazur-
skiej, most obrotowy na Kanale Łuczańskim oraz 
zamek krzyżacki. Zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Owczarni, gdzie 
zwiedzimy Muzeum Mazurskie, mieszczące się 
w zabytkowym gospodarstwie. Po zwiedzeniu 

muzeum i spróbowaniu regionalnych smako-
łyków, udamy się do Świętej Lipki. To jedno 
z najważniejszych sanktuariów maryjnych w 
Polsce, a zarazem jedna z najpiękniejszych 
budowli barokowych na Mazurach, którego 
atrakcją są organy z ruchomymi figurami – krót-
ki koncert. Następnie udamy się do Wilczego 
Szańca w Gierłoży, głównej kwatery wojennej 
Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej. Po 
zwiedzaniu schronów przejazd do Giżycka na 
kolację. Wieczorem wyjątkowe przeżycie – wi-
zyta w Twierdzy Boyen. W wieczornej scenerii 
poznamy tajemnice tego XIX-wiecznego fortu 
artyleryjskiego. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejedziemy do Puszczy Piskiej, 
gdzie z Rucianego-Nidy rozpoczniemy rejs stat-
kiem. Wpłyniemy na taflę największego w Polsce 
jeziora Śniardwy, którym dopłyniemy do Mikołajek. 
Tam zwiedzimy słynną Wioskę Żeglarską, gdzie 
cumują setki jachtów, poznamy też legendę Kró-
la Sielaw. Po chwili odpoczynku zagłębimy się 
w Puszczę Piską - pojedziemy do miejscowości 
Iznoty, gdzie odwiedzimy Gród tajemniczego ple-
mienia Galindów, które w zamierzchłych czasach 
zamieszkiwało tereny dzisiejszych Mazur.   W XIX 
w. krajobraz mazurski urozmaicili przybyli z Rosji 
staroobrzędowcy, w Wojnowie zachowała się ich 
molenna i klasztor, które zwiedzimy. 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 Brunona, z którego 
będziemy mieli możliwość zachwycać się wspa-

niałym widokiem na jezioro Niegocin. Następnie 
rozpoczniemy naszą podróż w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o stan-
dardzie**/*** w Giżycku lub okolicy. Pokoje 2, 3 
osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje do-
datkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, vi-
deo i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec zmia-
nie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za 
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielo-
ne na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po 

obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. 
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w 
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Ka-
towice - Giżycko (ok. 560 km) - ok. 10 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne i prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 230 zł.

Mikołajki
Giżycko Święta Lipka

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

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
4 dni

cena od
899 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTm
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 30.04 – 03.05 1.285 zł 899 zł
02 26.05 – 29.05 1.285 zł 899 zł
03 16.06 – 19.06 1.285 zł 899 zł
04 12.08 – 15.08 1.285 zł 899 zł
05 15.09 – 18.09 1.285 zł 899 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP



  polska na weekend 09

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przyjazd do Torunia – rodzinnego miasta 
Mikołaja Kopernika, gdzie zwiedzimy najcen-
niejsze atrakcje turystyczne, znajdujące się na 
obszarze objętym wpisem na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: m.in. wej-
dziemy do wnętrz Domu Kopernika, zobaczymy 
także średniowieczny zespół miejski. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu w okolicy Fromborka/Elbląga, 
zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Fromborka – zaciszne-
go miasteczka, leżącego nad brzegiem Zalewu 
Wiślanego. Niegdyś pracował tu, zmarł i został 
pochowany słynny astronom Mikołaj Kopernik. 
Zwiedzanie miasta, m.in.: pomnik Kopernika, 
Ławeczka Kopernika, Baszta Żeglarska, port i 
Wieża Wodna. Na Wzgórzu Katedralnym, któ-
re jest Pomnikiem Historii będziemy podziwiać 
Archikatedrę Wniebowzięcia NMP z grobem Ko-
pernika, dawny Pałac Biskupi, a dziś Muzeum 
Mikołaja Kopernika. Wejdziemy również do naj-
wyższej budowli na Wzgórzu – Dzwonnicy, zwa-
nej też Wieżą Radziejowskiego. Na jej szczycie, 
na wysokości 70 m n.p.m. znajduje się taras 
widokowy, z którego podziwiać będziemy prze-

piękną panoramę okolicy. Zwiedzimy także Szpi-
tal św. Ducha z ciekawym Muzeum Medycyny i 
herbarium – ogród z uprawami ziół leczniczych. 
Zwiedzanie zakończymy popołudniowym rejsem 
po Zalewie Wiślanym. Wieczorem – wyjście do 
Obserwatorium Astronomicznego na Górze Żu-
rawiej 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 jeziorami, a także miejsca pracy Mi-
kołaja Kopernika jako administratora dóbr kapituły 
warmińskiej. Na olsztyńskim zamku zobaczymy 
wyjątkowy skarb - jedyny na całym świecie zacho-
wany instrument obserwacyjny Mikołaja Koperni-
ka – tablicę do wyznaczenia momentu równonocy 
wiosennej. Po zwiedzeniu Starego Miasta, wizytę 
w Olsztynie zakończymy seansem w Planetarium. 
Powrót do hotelu na nocleg.

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

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standar-
dzie**/*** w okolicy Fromborka lub Elbląga. Pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację program może 
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. 
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokal-
nych przewodników) są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiek-
tach muzealnych i centrach historycznych. 
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. 
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w 
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: 
Katowice - Toruń (ok. 370 km) - ok. 6 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 250 zł.

Toruń

Elbląg
Frombork

Olsztyn

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

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

Polska 

Śladami Kopernika
4 dni

cena od
899 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTe
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 26.05 – 29.05 1.285 zł 899 zł
02 30.06 – 03.07 1.285 zł 899 zł
03 12.08 – 15.08 1.285 zł 899 zł
04 15.09 – 18.09 1.285 zł 899 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP



10 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkła-
du jazdy. Przyjazd do Malborka na pasjonujące 
zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – największej 
twierdzy obronnej w średniowiecznej Europie i 
największej na świecie budowli ceglanej. Zamek 
został dwukrotnie pieczołowicie odrestaurowany, 
najpierw na przełomie XIX i XX wieku, a potem po 
poważnych zniszczeniach dokonanych w czasie II 
Wojny Światowej. Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie i nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do dzielnicy Gdańska Oli-
wy, gdzie zwiedzimy archikatedrę ze słynnymi 
organami oraz wysłuchamy krótkiego koncertu. 
Przejazd na zwiedzanie Gdańska – największego 
miasta polskiego wybrzeża. Przejazd na Wester-
platte - po drodze stadion i jedyny w Polsce tunel 
drogowy pod dnem rzeki (Martwa Wisła). Następ-
nie udamy się na Główne Miasto (starówka), które 
zachwyci nas mnogością pięknych kamienic, kli-
matem kamiennych uliczek i przepięknym bulwa-
rem 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 zwie-
dzanie krzyżackich zamków: Gniew – budowę zam-
ku rozpoczęto w 1290 roku i po zakończeniu trwa-
jącej 40 lat budowie był on trzecią najpotężniejszą 
warownią zakonną na lewym brzegu Wisły. Obecnie 
jest to najlepiej zachowany krzyżacki zamek na Po-
morzu. Usytuowana na skarpie potężna ceglana bu-
dowla widoczna jest z głównej drogi Gdańsk – Toruń. 
Obiekt ma kształt zbliżony do kwadratu z czterema 
wieżyczkami w narożach i wewnętrznym dziedziń-
cem. Wszystkie skrzydła zamku tę samą wysokość, 
jednak kondygnacji jest różna ponieważ niektóre z 
pomieszczeń są znacznie wyższe od innych.
Zamek Kwidzyn – oddalony o ok. 20 km od Gnie-
wu to okazała budowla, i chociaż rozmiarami nie 
może równać się z Malborkiem, to na jego terenie 
znajduje się obiekt, którego gabaryty stawiają go 
na pierwszym miejscu w całej Europie. Obiektem 
tym jest tzw. gdanisko czyli… wieża sanitarno-
-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 jeziorem oraz pod zamek 

krzyżacki, który jest kolejnym przykładem archi-
tektury militarnej zakonu krzyżackiego. Nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na Pola 
Grunwaldzkie, gdzie w 1410 roku rozegrała się jedna 
z najważniejszych średniowiecznych bitew. Krótki po-
stój, po którym wyruszymy w drogę powrotną. Przy-
jazd do wybranego miasta. Zakończenie imprezy.

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standar-
dzie**/***: 2 w okolicy Gdańska, 1 w okolicy Ostró-
dy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec zmia-
nie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za 
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielo-
ne na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po 
obiektach muzealnych i centrach historycznych.Kolej-
ność realizacji programu może ulec zmianie.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w 
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Malbork (ok. 500 km) - ok. 9 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewod-
nicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 210 zł.

Malbork
Gdańsk

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

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

Polska  

Krzyżackim szlakiem
4 dni

cena od
899 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTT
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 30.04 – 03.05 1.428 zł 999 zł
02 16.06 – 19.06 1.428 zł 999 zł
03 28.07 – 31.07 1.428 zł 999 zł
04 25.08 – 28.08 1.428 zł 999 zł
05 15.09 – 18.09 1.285 zł 899 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP



  polska na weekend 11

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do 
Kruszwicy, gdzie zobaczymy ruiny późnogo-
tyckiego 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, zakwaterowa-
nie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Lednicy, przeprawa 
promowa i zwiedzanie Ostrowa Lednickiego, 
który prawdopodobnie jest miejscem przyjęcia 
Chrztu Polski w 997 r. przez Mieszka I. Następ-
nie udamy się do Poznania – stolicy Wielkopol-
ski. Przespacerujemy się po starym mieście. 
Zobaczymy zamek, a na rynku koziołki poznań-
skie na wieży renesansowego ratusza. Udamy 
się do najstarszej części Poznania – Ostrowa 
Tumskiego, który dawniej był jednym z ośrod-
ków władzy państwa polskiego. Znajduje się 
tam najstarsza w kraju katedra, będąca miej-
scem pochówku pierwszych władców Polski. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

3 dzień 
Po śniadaniu pojedziemy do zrekonstruowane-
go prehistorycznego grodu w Biskupinie, w na-
stępnej kolejności udamy się do Wenecji, gdzie 
zwiedzimy Muzeum Kolei Wąskotorowej. Mu-
zeum jest największym w Europie skansenem, 
na którego terenie zgromadzono unikatowe pa-
rowozy, wagony towarowe i osobowe oraz dre-
zyny. Przejazd do Gniezna – pierwszej stolicy 
Polski. Zwiedzimy tu m.in. muzeum Początków 
Państwa Polskiego i gotycki kościół katedralny 
na Wzgórzu Lecha, który od 1000 roku jest 
główną świątynią metropolii gnieźnieńskiej. W 
katedrze znajduje się najcenniejszy zabytek 

sztuki romańskiej w Polsce - Drzwi Gnieźnień-
skie, przedstawiające żywot św. Wojciecha. 
Znajduje się tam również sarkofag św. Wojcie-
cha. Czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kórnika. Zwiedzimy tu 
romantyczny zamek zbudowany w stylu neogotyku 
angielskiego, po którym według legendy nocą krąży 
Biała Dama. Pospacerujemy po przyzamkowym par-
ku - kórnickim arboretum, o powierzchni 30 ha, pięk-
nym o każdej porze roku. Następnie przejedziemy do 
Rogalina, gdzie zwiedzimy przepiękny barokowo-kla-
sycystyczny pałac z XVIII w. wybudowany przez Ra-
czyńskich, który od 2011 roku posiada status pomni-
ka historii. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standar-
dzie**/*** w okolicy Gniezna. Pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci 
wykupienia obiadokolacji w dniu rezerwacji impre-
zy. Podana kwota na realizację programu może 
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty 
pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot 
nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach 

historycznych. Kolejność realizacji programu może 
ulec zmianie.Dopłaty za dojazdy z wybranych miej-
scowości podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: 
Katowice - Kruszwica (ok. 350 km) - ok. 5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 230zł.

Rogalin 

Gniezno

Biskupin 

Poznań

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

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
4 dni

cena od
799 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kPTw
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 26.05 – 29.05 1.142 zł 799 zł
02 28.07 – 31.07 1.142 zł 799 zł
03 25.08 – 28.08 1.142 zł 799 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP



12 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przyjazd do Warszawy w godzinach południo-
wych i spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie stolicy 
rozpoczniemy od Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, które w nowoczesny sposób pokazuje 1000 
lat dziejów polskich Żydów, ich historię, obrzędy, cykle 
życia wynikające z judaizmu, czas Holokaustu i odra-
dzania życia po wojnie. Obiekt usytuowany został w 
centrum dawnej dzielnicy żydowskiej i zachwyca pełną 
symboliki architekturą. Zwiedzanie z audioprzewodni-
kiem. Następnie udamy się do Pałacu Kultury i Nauki 
– najwyższego budynku i symbolu Warszawy. PKiN 
został wzniesiony w latach 1952-1955 jako dar naro-
du radzieckiego dla narodu polskiego. 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 hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg. 

2 dzień
Po śniadaniu przejazd na plac Teatralny ze wspaniałym 
gmachem Teatru Wielkiego, gdzie mieści się najwięk-
sza scena operowa na świecie. Następnie udamy się 
na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedzimy 
Grób Nieznanego Żołnierza. Potem powędrujemy Kra-
kowskim Przedmieściem, gdzie zobaczymy: pomnik 
Mikołaja Kopernika, stojący przed klasycystycznym pa-
łacem Stanisława Staszica, kościół św. Krzyża, gdzie 
znajduje się serce Fryderyka Chopina, Uniwersytet 
Warszawski, pomnik Bolesława Prusa, Hotel Bristol, 
Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza. Uda-
my się też na plac Zamkowy, by zobaczyć najstarszy 
świecki pomnik w Warszawie – kolumnę króla Zygmun-
ta III Wazy. Następnie odwiedzimy Zamek Królewski. 
Będziemy zwiedzać z przewodnikiem odbudowaną 
ze zniszczeń wojennych dawną rezydencję książąt, 
królów i prezydenta RP. Zobaczymy tu nie tylko piękne 
zamkowe wnętrza ale przede wszystkim wiele cennych 
dzieł sztuki, m.in.: obrazy Rembrandta, Marcello Bac-
ciarellego czy weduty Bernardo Belotta zwanego Cana-
lettem. Po zwiedzaniu czas wolny, a potem zwiedzanie 
Starego Miasta, które w 90% było zniszczone podczas 
II wojny światowej, a dzięki doskonałej odbudowie 
zostało wpisane w 1980 roku na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tu: Archikatedrę 
św. Jana Chrzciciela, rynek i uliczki staromiejskie, mury 
obronne i barbakan, pomnik Małego Powstańca i Jana 
Kilińskiego. Następnie powędrujemy na Nowe Miasto i 
Plac Krasińskich. Po drodze zobaczymy m.in. kamie-
nicę, 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 nekropolię – zabytkowy Cmen-
tarz Stare Powązki. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu udamy się do Muzeum Powstania War-
szawskiego, które obecnie jest jednym z najchętniej od-
wiedzanych miejsc Warszawy. Muzeum zostało otwarte 
w 60 rocznicę wybuchu walk o miasto i jest wyrazem 
hołdu warszawiaków dla tych, którzy walczyli i oddali 
życie za wolną Polskę i jej stolicę. Zwiedzanie z audio-
przewodnikiem. Stamtąd przejedziemy na Starą Pragę 
i poznamy klimat wielokulturowej Pragi. Zobaczymy 
główną w Polsce Cerkiew Metropolitalną, Katedrę 
Warszawsko-Praską, żydowską mykwę, pomnik Kapeli 
Praskiej, zabytkowe kamienice i kultowy bazar Różyc-
kiego, na którym niegdyś można było kupić wszystko, 
nawet czołg. Czas wolny. Następnie odwiedzimy Sta-
dion Narodowy, którego ciekawa fasada nawiązuje 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 War-
szawy z ciekawymi realizacjami architektonicznymi. 
Tu zobaczymy (z zewnątrz) Centrum Nauki Kopernik 
i budynek Biblioteki UW. Na zakończenie dnia udamy 
się do Łazienek Królewskich – letniej rezydencji Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Rezydencja zachwyca 
architekturą i zielenią. Zobaczymy wspaniałe budowle, 
piękne pomniki i rzeźby: Pałac na Wyspie, Starą Oran-
żerię, Biały Domek i Amfiteatr, pomnik Fryderyka Cho-
pina, przy którym odbywają się fortepianowe koncerty 
oraz Belweder i pomnik Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. W drodze powrotnej do hotelu przejedziemy Aleja-
mi Ujazdowskimi, obok Kancelarii Premiera Rządu RP, 
siedzib urzędów państwowych i ambasad, przez plac 
Trzech Krzyży i rondo gen. Charles’a de Gaulle’a ze 
słynną sztuczną palmą. Kolacja i nocleg. 

4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejedziemy do Wi-
lanowa, gdzie będziemy podziwiać pałac króla Jana 
III Sobieskiego – wspaniałą barokową rezydencję, 
bogato zaopatrzoną w cenne dzieła sztuki. Wilanów 
to jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury 
narodowej i jeden z najpiękniejszych zabytków euro-
pejskiego baroku. Następnie udamy się do przypała-
cowych ogrodów. Na zakończenie wizyty w Wilanowie 
– czas wolny. Wyjazd z Warszawy około godz.13.30

PROgRaM FakUlTaTYwnY
- Warszawa nocą – objazd miasta połączony z wie-
czornym spacerem po Starym Mieście i pokazem Fon-
tann ok. 35 zł (grupa min. 15 osób).

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie**/*** 
w Warszawie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje.
Transport:  Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i 
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. 
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w 
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: 
Katowice - Warszawa (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 290 zł.
- programu fakultatywnego.

Warszawa

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Warszawa é Wilanów é

Polska

Sen o Warszawie
4 dni

cena od
849 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTa 
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 30.04 – 03.05 1.285 zł 899 zł
02 16.06 – 19.06 1.285 zł 899 zł
03 30.06 – 03.07 1.213 zł 849 zł
04 25.08 – 28.08 1.213 zł 849 zł
05 15.09 – 18.09 1.213 zł 849 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP
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Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do Ło-
dzi. Spotkanie z przewodnikiem oraz spacer ulicą 
Piotrkowską, która od samego początku istnienia, 
stanowiła oś centralną, wokół której rozbudowy-
wało się miasto, a jej rozwój spontanicznie nadał 
obecny kształt jego centrum. Zobaczymy m.in. Po-
mnik Misia Uszatka, Łódzką Aleję Gwiazd, Pomnik 
Trzech Fabrykantów, Pasaż Róży oraz odwiedzi-
my Pałac Izraela Poznańskiego. Następnie udamy 
się do Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie zoba-
czymy historię rodziny Poznańskich i ich fabryki 
ze szczególnym uwzględnieniem procesu produk-
cyjnego. Poza standardowyi atrakcjami będziemy 
również podziwiać uliczny artyzm, czyli street art – 
obrazy tworzone na budynkach. Niektóre z murali 
są wielkości ściany budynków. Kolacja, przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu udamy się do Łęczycy, gdzie zwiedzi-
my Zamek Królewski budowany przez króla Polski 
Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 
1357-1365. Udamy się również na rynek, który oto-
czony jest pięknymi kolorowymi kamieniczkami, a 
w centrum znajduje się ratusz miejski. Następnie 
udamy się do dawnego miasta biskupów – Ło-
wicz. Tam udamy się do muzeum, które prezen-
tuje historię miasta oraz bogate zbiory regionalne 
i etnograficzne w tym słynne łowickie wycinanki 
oraz wnętrze chłopskiej chaty. Zobaczymy m.in. 
wyjątkowy trójkątny Nowy Rynek z zachowanym 

średniowiecznym układem architektonicznym, ka-
tedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i Świętego Mikołaja zwaną „Wawelem Mazowsza”. 
Na Starym rynku znajdziemy Aleję Gwiozd Łowic-
kich w której wmurowane zostały tablice ze szkła 
hartowanego z wycinanką łowicką („gwiozdą”) dla 
najwybitniejszych ludzi kultury ludowej. Następnie 
przejazd do największego parku wodnego Sun-
tago (wstęp dodatkowo płatny). Każdy znajdzie 
tam coś dla siebie, dla tych poszukujących emocji 
proponujemy strefę Jamango, w której znajdują się 
zjeżdżalnie, dzika rzeka. Dla spragnionych chwili 
wytchnienia proponujemy strefę Relax, w której 
znajdują się baseny z wodami mineralnymi oraz 
jacuzzi. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i ciąg dalszy zwiedza-
nia Łodzi: Centrum Nauki i Techniki oraz Planetarium 
EC1: wizyta w najnowocześniejszym w Polsce i 
Środkowo-Wschodniej Europie tego typu obiekcie. 
Odwiedzający Centrum Nauki i Techniki mają nie 
tylko  możliwość obserwowania wybranych zjawisk 
i technologii, ale zyskują także szansę przeprowa-
dzania samodzielnych badań i eksperymentów. Nie-
zwykłym atutem obiektu jest fakt, że zachowały się tu 
oryginalne maszyny, urządzenia i elementy wyposa-
żenia dawnej elektrociepłowni. Stanowią one unika-
towy zbiór dziedzictwa myśli technicznej z I połowy 
XX wieku. Planetarium: pod kopułą o średnicy 18 m 
znajduje się ekran sferyczny o średnicy 14 metrów i 
zaawansowany system projekcyjny. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót godzinach wieczornych.

Świadczenia
zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie 
**/*** w okolicy Łodzi. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport:  Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chę-
ci wykupienia obiadokolacji w dniu rezerwacji 
imprezy. Podana kwota na realizację programu 
może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. 
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokal-
nych przewodników) są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność 
realizacji programu może ulec zmianie. Dopłaty 
za dojazdy z wybranych miejscowości podane są 
w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice -Łódź (ok. 
300 km) - ok.4 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 210 zł. 
+ suntago indywidualnie wybrana opcja wejścia 
na 4 h.

Łódź

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Łódź stol ica odzieży é królewska Łęczyca é 
Łowicz i  ludowa „gwiozda” é relaks w Suntago  é

Polska 

Łodź i Suntago
3 dni

cena od
699 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTi
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 27.05 – 29.05 999 zł 699 zł
02 29.07 – 31.07 999 zł 699 zł
03 16.09 – 18.09 999 zł 699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 80 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 10

STOP



14 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przejazd do Jędrzejowa, miasta w którym 
czas nie gra roli. Zwiedzimy Muzeum im. Przy-
pkowskich w którym znajduje się 600 zegarów 
słonecznych od XV do XX w. oraz wszelkiego typu 
przyrządy służące do mierzenia czasu. To jedyny 
zbiór w Polsce i uznawany za trzeci pod względem 
wielkości i wartości w świecie po Oxfordzie i Chi-
cago. Następnie przejazd do Tokarni. Odwiedzimy 
Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny. 
Znajdują się tutaj zabytkowe obiekty budownictwa 
drewnianego przeniesione z różnych miejscowo-
ści regionu świętokrzyskiego. Następnie przejazd 
do Jaskini Raj - wyjątkowo tajemniczego miejsca, 
które działa na wyobraźnię. Wraz z przewodni-
kiem przejdziemy po korytarzach wydrążonych 
przez erozyjną działalność wody. Jaskinia bogata 
jest w wyjątkowo zagęszczone stalaktyty, rozma-
itych kształtów stalagmity i potężne stalagnaty. Do 
tego podziwiać będziemy bajkowe formy nacieko-
we jakich mało na świecie. Jaskinia uznana zosta-
ła za rezerwat przyrody nieożywionej. Zwiedzimy 
również pawilon, w którym zobaczymy m.in. ząb 
mamuta wielkości ludzkiej stopy, kości nosorożca 
włochatego, czy niedźwiedzia jaskiniowego, który 
według badań, został żywcem zasypany w jaski-
ni. Następnie przejazd do miejscowości Chęciny, 
gdzie zwiedzimy Zamek Królewski wzniesiony 
na 367-metrowym wzgórzu. To tam odbył się 

pierwszy zjazd ziem polskich, co uważane jest 
za początek dzisiejszego sejmu. Na tym zamku 
mieszkała słynna królowa Bona, przechowując 
w tutejszym skarbcu swoje liczne kosztowności. 
Przejazd do hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Nowej Słupi, skąd wy-
ruszamy słynną „Drogą królewską”, którą pielgrzy-
mował kilkukrotnie Ładysław Jagiełło, a później 
również inni królowie. Już na samym początku 
mijamy skamieniałego pielgrzyma, który jak mówi 
legenda, z powodu swojej pychy, został zamienio-
ny w skałę. Jednak co roku przybliża się do celu 
o ziarnko piasku. Następnie przekraczamy bramę 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i rozpo-
czynamy podejście na szczyt Łysej Góry, gdzie 
znajduje się dawne opactwo Benedyktynów oraz 
słynne sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego. Po 
drodze mijamy pięknie rzeźbione w drewnie kolej-
ne stacje drogi krzyżowej. Na szczycie zwiedzimy 
kościół i krużganki klasztorne oraz zabytkową 
kaplicę z relikwiami Św. Krzyża, fundowaną przez 
możną rodzinę Oleśnickich. Dla chętnych wejście 
na wieżę dzwonnicy, skąd roztacza się wspaniały 
widok. W krużgankach klasztoru zwiedzamy Mu-
zeum Misyjne z ciekawymi pamiątkami przywiezio-
nymi przez misjonarzy z różnych stron świata. W 
budynku dawnego klasztoru znajduje się też Mu-
zeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Naro-
dowego, które warto odwiedzić, gdyż prezentuje 
unikalne walory przyrodnicze tego regionu. Szczyt 

Łysej Góry był ważnym miejscem kultu w czasach 
pogańskich, co potwierdzają pozostałości tak zwa-
nych kręgów kultowych. Podobno na tym wzgórzu 
odbywały się także sabaty czarownic. Na szczycie 
znajduje się specjalna platforma widokowa, z któ-
rej możemy podziwiać słynne rumowiska skalne 
zwane „gołoborzami”. Dalej drogą przez Puszczę 
Jodłową docieramy do Huty Szklanej, skąd autoka-
rem przejedziemy do Św. Katarzyny. Jest to znana 
miejscowość turystyczna, położona u podnóża Ły-
sicy – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. 
Tam odwiedzimy wyjątkowe Muzeum Minerałów. 
Unikalna kolekcja pochodzi nie tylko z Gór Święto-
krzyskich, ale z różnych stron świata. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. 

Świadczenia
zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu lub pensjonacie 
w okolicy Kielc. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 1 śniadanie w formie bufetu, obiadoko-
lacja dodatkowo płatna.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i 
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic. 

Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w 
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci 
wykupienie kolacji. Przejazd: Katowice - Jędrze-
jów (ok. 125 km) - ok. 2,5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 150 zł.

Chęciny
Jędrzejów

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é Muzeum zegarów w Jędrzejowie é Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni é Jaskinia Raj é Zamek w 
Chęcinach é Droga Królewska é Świętokrzyski Park Narodowy é Łysa Góra Święta Katarzyna é

Polska 

Z wizytą w Świętokrzyskiem
2 dni

cena od
399 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kPTF
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 11.06 – 12.06 570 zł 399 zł
02 16.07 – 17.07 570 zł 399 zł
03 03.09 – 04.09 570 zł 399 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 1 obiadokolacji : 40 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 6

STOP



  polska na weekend 15

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. 
Przejazd do Sandomierza, malowniczo położonego 
nad Wisłą. Podczas zwiedzania zobaczymy: Bramę 
Opatowską, która od wielu lat uważana jest za symbol 
miasta, Pałac Biskupi, Bazylikę Katedralną z XIV wieku 
wybudowaną w stylu gotyckim, Dom Długosza z Mu-
zeum Diecezjalnym, Collegium Gostomianum, zamek 
królewski oraz kościół św. Jakuba z oryginalnym ro-
mańskim portalem i unikalny wąwóz królowej Jadwigi. 
Przejdziemy przez „Ucho Igielne” - jedyną zachowaną 
furtą, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie 
murów obronnych. Udamy się na sandomierski Rynek 
z pięknymi kamieniczkami, przyjazną atmosferą i stoją-
cym w centralnym punkcie Ratuszem o gotyckim rodo-
wodzie. Podziwiać będziemy m.in. zabytkowe budowle 
- Kamienicę Pod Skrzydłami z renesansowym porta-
lem, Konwikt Boboli oraz słynną Kamienicę Oleśnickich 
z podcieniami. Czas wolny. Następnie przejazd do Pu-
ław, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Puław. „Polskie 
Ateny”- takie miano zyskały Puławy na przełomie XVIII 
i XIX w. kiedy rezydencja Czartoryskich stała się drugim 
po Warszawie ośrodkiem życia politycznego i kultural-
nego na ziemiach polskich. W Puławach pospaceru-
jemy po kompleksie pałacowo-parkowym. Przepiękny 
park utworzony przez księżną Izabelę w stylu angiel-
skim z umieszczonymi budowlami i rzeźbami zachwyca 
do dziś. Zobaczymy m.in.: Pałac, Świątynię Sybilli – 
najważniejszy dla Puław obiekt historyczny wzniesiony 
w latach 1798-1801 na wzór Świątyni Westy w Tivoli 
pod Rzymem, Domek Chiński, Pałac Marynki, Domek 
Grecki (niegdyś oranżeria, dziś biblioteka miejska) oraz 
Domek Żółty, zwany też Aleksandryjskim, gdyż zatrzy-
mywał się w nim podczas pobytu w Polsce car Alek-
sander II. Następnie przejazd do Kazimierza Dolnego, 
zwanego „perłą renesansu”, jednego z najcenniejszych 
i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Zobaczymy: 

rynek z pięknymi renesansowymi kamieniczkami oraz 
Mały Rynek – centrum dawnej dzielnicy żydowskiej z 
jatkami i synagogą, ruiny zamku z XIV wieku zbudo-
wanego przez Kazimierza Wielkiego, średniowieczną 
kamienną wieżę z XIII wieku, zwaną Basztą - najstar-
szy zabytek miasta, kościół Farny, kościół i klasztor 
Franciszkanów. Wejdziemy na Górę Trzech Krzyży, 
z której roztacza się przepiękna panorama miasta. 
Odwiedzimy słynną piekarnię, aby kupić pieczywo w 
kształcie koguta. Następnie przejdziemy na przystań, 
skąd wyruszymy w rejs po Wiśle w kierunku Janowca, 
zabytkowej wioski Męćmierz i rezerwatu ptasiego ”Kro-
wia Wyspa”. Przejazd autokarem do uzdrowiska Nałę-
czów. Zwiedzamy tam urokliwy park zdrojowy z zabyt-
kową zabudową uzdrowiskową - pałac Małachowskich, 
stare łazienki, willa angielska, dom grecki. Odwiedzimy 
palmiarnię, gdzie napijemy się nałęczowianki bezpo-
średnio ze źródełka “Miłość”. Dużą atrakcją Nałęczowa 
jest zabytkowa architektura willowa z przełomu XIX i 
XX w. oraz drewniany kościół w stylu zakopiańskim. W 
Nałęczowie mieszkali i pracowali dwaj wybitni pisarze: 
Stefan Żeromski i Bolesław Prus, którzy mają tutaj 
swoje muzea. W godzinach wieczornych powrót do 
hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kozłówki i zwiedzanie z 
przewodnikiem rezydencji magnackiej, m.in.: Pałacu 
Zamoyskich z wnętrzami z przełomu XIX i XX wieku w 
stylu Drugiego Cesarstwa, Kaplicy i Powozowni z ekspo-
zycją poświęconą dawnym podróżom, a także pięknych 
ogrodów dawnej rezydencji. Następnie przejazd do Lu-
blina, jednego z najstarszych polskich miast. Zwiedzimy 
Wzgórze Zamkowe z kaplicą św. Trójcy na dziedzińcu 
zamku - wybudowaną w stylu gotyckim przez Kazimie-
rza Wielkiego i ozdobioną freskami w stylu bizantyjsko-
-ruskim z polecenia Władysława Jagiełły. To piękny 
przykład przenikania kultur wschodu i zachodu. Innym 
bardzo ważnym zabytkiem na dziedzińcu zamku jest 
wieża Donżon z XIII w. z tarasem widokowym pokazu-
jącym wspaniałą panoramę miasta. Zobaczymy również: 
Bramę Grodzką, Bazylikę Ojców Dominikanów, rynek 
z otaczającymi go kamienicami i budynkiem Trybunału 
Koronnego, Archikatedrę z wnętrzem pokrytym iluzjoni-
styczną polichromią, wejdziemy do zakrystii akustycznej, 
skarbca i krypt przy katedrze. Następnie Brama Krakow-
ska - dawna brama wjazdowa zbudowana wraz z mura-
mi miejskimi w XIV wieku oraz Nowy Ratusz. Wieczorem 
przejazd do hotelu w okolicach Zamościa, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się na zwiedza-
nie Zamościa, miasta założonego w 1580 roku przez 
Jana Zamoyskiego, nazywanego „Perłą Renesansu” 
i „Padwą Północy”. Układ miasta przetrwał do dzisiaj 
w stanie praktycznie niezmienionym i jest wspaniałym 
przykładem realizacji założeń renesansowego miasta 

idealnego. Stare Miasto ze swoimi licznymi zabytka-
mi zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem, m.in. Rynek Wielki – najbardziej reprezentacyjna 
część miasta z ratuszem i kamienicami ormiańskimi z 
Muzeum Okręgowym. W prochowni przy bastionie III 
zobaczymy 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 Szcze-
brzeską, Dawny Pałac Zamoyskich, Pomnik Jana 
Zamoyskiego, Rynek Solny, Kościół św. Katarzyny, 
Synagogę, park miejski z elementami dawnej twierdzy, 
Nową Bramę Lubelską i Rotundę. Po zwiedzaniu czas 
wolny. W drodze powrotnej krótki przystanek w Szcze-
brzeszynie - historycznym mieście z renesansowymi 
kościołami, synagogą oraz cerkwią, gdzie będzie oka-
zja na zrobienie zdjęcia ze słynnym chrząszczem, który 
„brzmi w trzcinie”. Wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standar-
dzie**/*** : 2 noclegi w Puławach, 1 nocleg w okolicy 
Zamościa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo 
płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec zmia-
nie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za 
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielo-
ne na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po 
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Ko-

lejność realizacji programu może ulec zmianie. Cena 
podstawowa dotyczy wyjazdu z Katowic i Krakowa. 
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Pol-
sce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice 
- Sandomierz (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lo-
kalni, Tour Guide. Koszt – ok. 290 zł.

Puławy

Polska

Sandomierz

LublinKazimierz Dolny

Zamość

Organizator: Almatur - Katowice

é Sandomierz é Puławy - „Polskie Ateny” é Kazimierz Dolny - „perła renesansu” é rejs po Wiśle - uzdrowisko Nałęczów é 
Pałac Zamoyskich w Kozłówce é Wzgórze Zamkowe i staromiejskie w Lublinie é Zamość - idealne miasto renesansowe é

Polska

 Między Wisłą a Bugiem
4 dni

cena od
899 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTB
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 30.04 – 03.05 1.285 zł 899 zł
02 09.06 – 12.06 1.285 zł 899 zł
03 21.07 – 24.07 1.285 zł 899 zł
04 01.09 – 04.09 1.285 zł 899 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 7

STOP



16 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przejazd do Łańcuta –- jednej z najpięk-
niejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, 
która słynie ze znakomitych wnętrz oraz niezwykle 
interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół 
pałacowy otacza malowniczy park w stylu angiel-
skim. Następnie przejazd do Jarosławia – wielokul-
turowego miasta kresowego. Od najdawniejszych 
czasów stykał się tutaj wschód z zachodem. Miasto 
przeżywało swój największy rozkwit w XVI i XVII w. 
Podczas słynnych jarosławskich jarmarków przy-
bywali tutaj kupcy nie tylko z Europy, ale również 
ze Wschodu - jednorazowo nawet 30.000 osób. 
Pozostałością po tych czasach są słynne jarosław-
skie renesansowe i barokowe kamienice, między 
innymi: Orsettich, Attavantich, Gruszewiczów i 
Rydzikowska. Typ kamienicy jaki wykształcił się w 
mieście jest ściśle związany z jej funkcją handlową, 
nosi nazwę „kamienicy jarosławskiej” i jest unika-
tem na skalę ogólnopolską. Przejazd do hotelu w 
okolicy Przemyśla, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu całodniowa wycieczka w Bieszcza-
dy Małą Obwodnicą Bieszczadzką. Droga ta ma 
wiele odcinków z pięknymi widokami na góry i 
łączy miejscowości obfitujące w zabytki i atrakcje 
turystyczne. Podróż rozpoczniemy od Leska, przez 
Bóbrkę dojedziemy nad Solinę, gdzie odbędzie się 
godzinny rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – naj-
większym sztucznym zbiorniku wodnym w Polsce. 

Kolejne miejscowości, przez które przejedziemy to: 
Równia z przepiękną cerkwią, Jureczkowa, Wojtko-
wa, Kuźmina, Bircza i na koniec Krasiczyn, w któ-
rym zwiedzimy zamek, wybudowany na przełomie 
XVI/XVII w., otoczony jednym z najpiękniejszych 
parków krajobrazowych w Polsce. Czas wolny na 
spacer po parku. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do pobliskich Bolestraszyc, 
gdzie znajduje się specjalistyczny ogród botaniczny 
– Arboretum – cenny zabytek przyrody, w którym 
uprawiane są rzadkie, zagrożone i ginące gatunki 
roślin i krzewów w polskiej florze. Następnie zwie-
dzimy jeden z fortów dawnej Twierdzy Przemyśl. 
Podczas zwiedzania zapoznamy się z historią 
twierdzy i poznamy jakie było jej znaczenie w cza-
sie I wojny światowej. Po zwiedzeniu fortu przejazd 
do Przemyśla, - zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem m.in. Rynek, Katedra Rzymskokatolicka, Ka-
tedra Greckokatolicka, Wzgórze Zamkowe, zabyt-
kowy Dworzec Kolejowy. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Sa-
noka. Zwiedzimy Muzeum Budownictwa Ludowe-
go, gdzie oprócz dawnych zabudowań wiejskich 
zobaczyć można obiekty historyczne związane z 
podkarpackim przemysłem naftowym, a także ko-
lekcję ikon. Dawny wygląd podkarpackich miaste-
czek odtwarza „Miasteczko galicyjskie”, w którym 
odwiedzić można odtworzone wnętrza warsztatów 
rzemieślniczych i sklepów. W godzinach popołu-
dniowych wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standar-
dzie **/*** w Przemyślu lub okolicy. Pokoje 2,3 
osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może 
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. 
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokal-
nych przewodników) są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych i centrach historycznych. Kolej-
ność realizacji programu może ulec zmianie. 
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z 
Katowic, Krakowa, Tarnowa i Rzeszo-
wa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miej-
scowości podane są w rozkładzie jazdy. 
Przejazd: Katowice – Łańcut (ok. 260 km) - ok. 4 godz. 
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obo-
wiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakry-
te ramiona, nakrycie głowy – najlepiej chusta; dla 
mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 195 zł.

Polska

Bolestraszyce

Krasiczyn
Rzeszów

Łańcut 
Przemyśl 

Organizator: Almatur - Katowice

é Zamek w Łańcucie é Wielokulturowy Jarosław é Mała Obwodnica Bieszczadzka é Arboretum 
w Bolestraszycach é Twierdza Przemyśl é „Miasteczko gal icyjskie” w Sanoku é

Polska

Bieszczadzkim szlakiem
4 dni

cena od
799 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTH
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
1 30.04 – 03.05 1.142 zł 799 zł
2 23.06 – 26.06 1.142 zł 799 zł
3 18.08 – 21.08 1.142 zł 799 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 7

STOP



  polska na weekend 17

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przyjazd do Krakowa, jednego z najstar-
szych miast Polski, w którym przeszłość miesza 
się z teraźniejszością, a historia z nowoczesno-
ścią. Udamy się na Rynek Główny, gdzie do dziś 
przetrwały usytuowane na nim Sukiennice (pier-
wotnie miejsce handlu, a od ponad stu lat także 
główna siedziba, a potem jeden z oddziałów Mu-
zeum Narodowego). Następnie zobaczymy: Ko-
ściół św. Wojciecha, samotną wieżę wyburzonego 
w XIX w. ratusza i oczywiście Kościół Mariacki, 
zwany także bazyliką - jeden z symboli Krakowa. Z 
wyrastających ponad centrum miasta strzelistych, 
kościelnych wież, co godzinę rozbrzmiewa słynny 
Hejnał Mariacki. We wnętrzu kościoła zobaczymy 
monumentalny, gotycki ołtarz stworzony przez 
norymberskiego mistrza Wita Stwosza. Następnie 
udamy się na spacer na Wzgórze Wawelskie, a 
po drodze podziwiać będziemy zabytkowe go-

tyckie kościoły i zespoły klasztorne. Zwiedzimy 
Zamek Królewski, uznawany za jedną z najwspa-
nialszych rezydencji renesansowych w Europie, 
m.in. Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny, 
Zbrojownię, gdzie znajduje się jeden z najcen-
niejszych zabytków Zamku - Szczerbiec, miecz 
koronacyjny polskich królów. Zwiedzimy także 
Katedrę Królewską (miejsce z kryptami, w których 
znajdują się groby królów, narodowych bohaterów 
i wieszczów) i ogromny Dzwon Zygmunta, który 
bije tylko przy okazji najdonioślejszych wydarzeń. 
Wchodząc w zamkowe mury, warto udać się także 
na dziedziniec arkadowy i spojrzeć z góry na Wi-
słę. Na koniec wypada odwiedzić jeszcze Smoka 
Wawelskiego. Do jego jamy prowadzą kręte scho-
dy bezpośrednio z Wawelu. Smocza jama to w 
rzeczywistości jaskinia kresowa, udostępniona w 
części do zwiedzania. Czas wolny. Zakwaterowa-
nie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu, udamy się na zwiedzanie Kazi-
mierza – żydowskiej dzielnicy Krakowa, której 
historia nierozerwalnie jest związana z kulturą, 
religią i kilkusetletnią obecnością Żydów w Pol-
sce. Przepięknie odrestaurowane kamieniczki, 
ekskluzywne hotele i restauracje sąsiadują tu ze 
starymi pracowniami rzemieślniczymi, synagoga-
mi i żydowskimi cmentarzami. Zobaczymy bożnice 
żydowskie, m.in. Synagogę Starą i kościoły chrze-
ścijańskie. Dziś jest to jedna z ważniejszych atrak-
cji turystycznych Krakowa, ważne centrum życia 
kulturalnego miasta i serce nocnego życia Krako-
wa. Następnie przejazd do Wieliczki, niewielkiego 
miasta w pobliżu Krakowa, znanego głównie z 
zabytkowej kopalni soli wpisanej na listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
UNESCO. Jest jedynym na świecie czynnym bez 
przerwy od średniowiecza do chwili obecnej obiek-
tem górniczym. Jej oryginalne wyrobiska - chodni-
ki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szy-
by - o łącznej długości około 300 km usytuowano 
na 9 poziomach, sięgających do głębokości ponad 
300 metrów. Czeka nas zwiedzanie kopalni trasą 
turystyczną – podziwiać będziemy wykute w soli 
piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, 
majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne 
solne rzeźby. Przemierzymy blisko 3 kilometry 
krętych korytarzy, pokonamy 800 schodów i zej-
dziemy na głębokość 135 metrów pod ziemię. 
Zobaczymy, także maszyny i narzędzia górni-
cze oraz poznamy legendę księżnej Kingi, która 
przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Pobyt 
w kopalni jest szczególnie korzystny dla osób ze 
schorzeniami górnych dróg oddechowych i aler-
gią. Następnie udamy się do słynnego Opactwa 

Benedyktynów w Tyńcu, założonego przez księcia 
Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku. Zobaczymy 
kompleks budowli sakralnych: wnętrza pięknego, 
tynieckiego kościoła Św. Piotra i Pawła, klasztorny 
dziedziniec oraz średniowieczne krużganki. Na 
koniec będziemy mogli posmakować benedyktyń-
skich wyrobów: pieczywa, ciastek, konfitur, soków, 
miodów. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Nowej Huty – aktualnie 
dzielnicy Krakowa. Pierwotnie to pierwsze polskie 
socrealistyczne miasto zbudowano dla klasy ro-
botniczej kombinatu metalurgicznego. Miało być 
wizytówką nowego, socjalistycznego ustroju, który 
po II wojnie światowej wprowadzono w Polsce. 
Podczas wizyty zobaczymy budynki huty – daw-
niej im. Lenina, nowohuckie osiedla i słynną Aleję 
Róż, na której niegdyś stał gigantyczny pomnik 
towarzysza Lenina. Zwiedzimy także nowohucki 
kościół o unikatowej architekturze - słynną Arkę 
Pana, z którym związane były pierwsze antyko-
munistyczne manifestacje mieszkańców dzielnicy. 
Następnie czeka nas przejazd w okolice Ojcow-
skiego Parku Narodowego. Jest on najmniejszym 
z polskich parków narodowych, ale kryje niezwy-
kłe bogactwo i mnóstwo atrakcji geologicznych, 
przyrodniczych i kulturowych. Zachwyca pięknymi 
formami skalnymi, jaskiniami, starą zabudową 
oraz zamkami. Zawitamy na wybudowanym w po-
łowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego zam-
ku w Pieskowej Skale - jednym z najcenniejszych 
renesansowych zabytków polskiej architektury. 
Zamek położony jest na skalistym cyplu skalnym 
nad Doliną Prądnika, na Szlaku Orlich Gniazd. 
Zobaczymy również znajdującą się nieopodal 
„Maczugę Herkulesa” – ostaniec wapienny, który 
dzięki swej wyjątkowej wytrzymałości oparł się 
siłom erozyjnym, przybierając kształt przypomi-
nający maczugę. Ta wysoka na 25 metrów skała 
stanowi bardzo charakterystyczną część krajobra-
zu okolicy. Przejedziemy do Ojcowa, a po drodze 
zobaczymy m.in. kapliczkę „Na Wodzie” – ciekawą 
budowlę wzniesioną w 1901 r. nad dwoma brze-
gami potoku Prądnik, w której nadal odbywają się 
msze święte. Następnie udamy się do wnętrza 
Groty Łokietka. Jej długość wynosi 320 metrów, 
składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: 
Rycerskiej i Sypialni. Przez cały rok panuje w niej 
stała temperatura, która wynosi 7-8 °C. Pospa-
cerujemy Doliną Prądnika i zobaczymy: „Bramę 
Krakowską” – klasyczny przykład bram skalnych, 
a tuż za nią Źródełko Miłości i „Rękawicę” – skałę 
o charakterystycznym kształcie, zbudowaną z ju-
rajskich wapieni.

Świadczenia
zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standar-
dzie **/*** w Krakowie. Pokoje 2, 3 osobowe z 
łazienkami.
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport:  Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych 
i centrach historycznych. Kolejność realizacji 
programu może ulec zmian. Cena podstawowa 
dotyczy wyjazdu z Katowic i Krakowa. Dopłaty za 
dojazdy z wybranych miejscowości podane są w 
rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Kraków (ok. 
80 km) - ok. 1,5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 290 zł.

Kraków

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

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

Polska 

Kraków i okolice
3 dni

cena od
599 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTK
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 22.04 – 24.04 856 zł 599 zł
02 03.06 – 05.06 856 zł 599 zł
03 01.07 – 03.07 856 zł 599 zł
04 05.08 – 07.08 856 zł 599 zł
05 16.09 – 18.09 856 zł 599 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 80 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 7

STOP



18 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przyjazd do Krakowa, dawnej stolicy Pol-
ski - miasta z bogatą historią, architektonicznym 
splendorem oraz sztuką na najwyższym poziomie. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od dzielnicy Salwator, 
gdzie zobaczymy: Kościół Norbertanek z XII w., 
miejsce skąd raz w roku rusza kondukt krakow-
skiego lajkonika, Gontynę św. Małgorzaty, Kościół 
św. Salwatora z XI w. oraz Cmentarz Salwator-
ski, na którym spoczywają np.: Stanisław Lem, 
Andrzej Wajda, Karol Bunsch. Następnie udamy 
się na jeden z najważniejszych symboli Krakowa 
- Kopiec Kościuszki, by z niego podziwiać pano-
ramę miasta, zielone Błonia, zabytkowy Wawel, 
Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz odległe o 
100 km Tatry. Później zajrzymy do neogotyckiej 
kaplicy bł. Bronisławy, a w muzeum zobaczymy 
ekspozycje poświęcone Tadeuszowi Kościuszce, 
Twierdzy Kraków oraz niewielką galerię wosko-
wych figur słynnych Polaków. Kolejnym miejscem, 
którego nie może zabraknąć na naszej trasie bę-
dzie Muzeum Narodowe, w którym zgromadzono 
bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i 
pozaeuropejskiej. Następnie udamy się na Rynek 
Główny by przemierzyć szlak turystyczny w jego 
podziemiach i odwiedzić Muzeum Podziemia. 
Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu czeka nas rejs po Wiśle i podziwia-
nie uroków Krakowa od strony rzeki. Po rejsie 

udamy się na zwiedzanie Kazimierza – żydowskiej 
dzielnicy Krakowa, której historia nierozerwalnie 
jest związana z kulturą, religią i kilkusetletnią 
obecnością Żydów w Polsce. Dziś jest to jedna z 
głównych atrakcji turystycznych Krakowa, ważne 
centrum życia kulturalnego miasta i serce nocne-
go życia Krakowa. Przejdziemy się ulicą Szeroką, 
gdzie zobaczymy dawne przepiękne kamieniczki 
ze starymi pracowniami rzemieślniczymi oraz boż-
nice żydowskie, m.in. Synagogę Starą, będącą 
jedną z najcenniejszych budowli sakralnej archi-
tektury żydowskiej. Następnie udamy się na usytu-
owany przy synagodze cmentarz Remuh, którego 
najstarsze pochówki datują się na II połowę XVI 
wieku. Kolejnym punktem programu będzie wizy-
ta w Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Miejsce 
to znane jest każdemu przede wszystkim z filmu 
autorstwa Stevena Spielberga „Lista Schindlera”, 
który przedstawia losy ówczesnego właścicie-
la fabryki oraz ludności żydowskiej w okresie II 
wojny światowej. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę 
powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu o standardzie 
**/*** w Krakowie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazien-
kami.
wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja dodat-
kowo płatna. 
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i 
centrach historycznych. Kolejność realizacji pro-
gramu może ulec zmian.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Katowic i 
Krakowa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miej-
scowości podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: 
Katowice - Kraków (ok. 80 km) - ok. 1,5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 275 zł.

Kraków

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Krakowski Salwador é Kopiec Kościuszki é podziemia Rynku é rejs po Wiśle é 
Kazimierz é Fabryka Schindlera  é

Polska 

Z wizytą w Krakowie
2 dni

cena od
449 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTg
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 21.05 – 22.05 642 zł 449 zł
02 11.06 – 12.06 642 zł 449 zł
03 16.07 – 17.07 642 zł 449 zł
04 03.09 – 04.09 642 zł 449 zł
05 17.09 – 18.09 642 zł 449 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do obiadokolacji: 40 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 7

STOP
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Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miejsc według rozkładu jazdy. 
Przejazd na pogranicze województwa śląskiego i ma-
łopolskiego do Róży Wiatrów na Pustyni Błędowskiej. 
To największy w Europie teren występowania piasków 
śródlądowych, który obejmuje obszar ok. 33 km kw., a 
najciekawszą jej atrakcją jest właśnie Róża Wiatrów, 
która swą nazwę zawdzięcza platformie widokowej. Na-
stępnie przejazd do Srebrnego Miasta jak nazywa się Ol-
kusz. Olkusz nazywany jest również „kolebką polskiego 
górnictwa”. Sławę miasto zyskało w XVI stuleciu, kiedy 
było w nim 300 kopalń rud ołowiu pod nadzorem króla 
Zygmunta Augusta, który założył tutaj jedyną w ówcze-
snej Polsce mennicę królewską. Pierzeja, na której stała 
mennica, do dziś nosi nazwę Kwartału Królewskiego. 
Obecnie mieści się tu pięknie zrewitalizowany budynek 
starostwa, gdzie dzisiaj znajduje się najnowsza atrakcja 
miasta – Podziemny Olkusz - trasa turystyczna w cieka-
wy sposób obrazująca olkuskie górnictwo i dzieje mia-
sta. Po zwiedzeniu przejedziemy do pobliskiego zamku 
Rabsztyn, wznoszącego się na jednym ze wzgórz juraj-
skiego szlaku orlich gniazd. Ten gotycki zamek, powstał 
w XIII w. jako królewska warownia, która z czasem roz-
rosła się w wielki kompleks zamku górnego, średniego, 
dolnego i renesansowego pałacu z przełomu XVI i XVII 
wieku. Do dziś zachowały się jedynie ruiny tych budowli - 
częściowo odbudowane, odgruzowane i dostosowane do 
zwiedzania. W piwnicach pałacu znajduje się kawiarnia, 
a na wieży zamku górnego taras widokowy. Po trudach 
zwiedzania udamy się do jednej z winnic Jury Krakow-
sko - Częstochowskiej - Winnicy Kresy na degustację 
lokalnego wina. http://www.winnicakresy.com Przejazd 
do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 
Dla chętnych wieczorny spacer po krakowskim rynku.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Zalipia, które nazywane jest 
najpiękniejszą wsią w Polsce. Niezależnie od pory 
roku można tu rozkoszować się niezwykłymi widoka-
mi, cieszyć oczy i duszę fantazyjnie skomponowanymi 
bukietami kwiatów, które zdobią wszystko, co można 
pomalować: domy, ściany mieszkań, sprzęty, serwetki, 
odzież, obory, studnie, płoty a nawet psie budy. Nasz 
pobyt w malowanej wsi zaczniemy od spotkania z prze-
wodniczką - a jednocześnie malarką zalipiańską, która 
opowie nam skąd wzięło się malowanie obejść oraz 
jak zmieniały się zalipiańskie malunki na przestrzeni 
lat. Następnie przejeżdżając i spacerując odwiedzimy 
kilka domostw i zagród, by zobaczyć, że tradycja ta jest 
wciąż żywa. Zaglądniemy także do Domu Malarek, by 
zobaczyć historyczne prace - wykonane różnymi tech-
nikami - znanych zalipiańskich artystów. Odwiedzimy 
kościół parafialny - również wymalowany we wnętrzu 
zalipiańskimi kwiatami - a w nim przepiękną kaplicę św. 
Błażeja. Następnie pojedziemy do Tarnowa – na liście 
najpiękniejszych miasteczek w Europie (wg rankingu 
dziennikarzy CNN). Tarnów to co prawda miasto, ale 
spacer po Starym Mieście przekona nas, że nadal ma 
on małomiasteczkowy charakter, z pięknymi średnio-
wiecznymi budynkami, które dają poczucie, że Kraków 
był blisko. Rynek Starego Miasta to wspaniała mie-
szanka stylów architektonicznych: jest tu piękny gotycki 
kościół i wiele żydowskiego dziedzictwa. Czas wolny. 
Przejazd do Dąbrówki Szczepanowskiej, gdzie znajduje 
się wieża widokowa. Jest ona w całości wykonana z 
drewna, ma 16 metrów wysokości i 5 kondygnacji, na 
których są tarasy widokowe. Roztacza się stąd piękny 
widok, od strony północnej podziwiać można panora-
mę Tarnowa, a od południa panoramę Pogórza i Tatr. 
Dodatkowo cudownie wije się tutaj malownicza rzeka 

Dunajec. Dzień zakończymy wizytą w jednej z winnic 
projektu EnoTarnowskie - Winnicy Dąbrówka http://
www.winnicadabrowka.pl/. Kolacja. Nocleg w Krakowie.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do centrum 
Krakowa i niespieszny spacer z przewodnikiem po 
Starym Mieście: od Wawelu przez Rynek do Bramy 
Floriańskiej. W godzinach południowych przerwa na 
Starym Rynku na lunch przy hejnale mariackim. W go-
dzinach popołudniowych przejazd do Winnicy Srebrna 
Góra https://winnicasrebrnagora.pl/ – wizyta, degusta-
cja, możliwość zakupu wina. Wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach o standar-
dzie**/*** w Krakowie lub okolicy. Pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami.
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje.
Transport: Autokar z klimatyzacją, DVD, video i 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi 
Podana kwota na realizację program może ulec zmianie 
i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą 
grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na 
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiek-
tach muzealnych i centrach historycznych. Wizyta w 
winnicy i degustacja trwa ok. 2 godz. W skład degustacji 
wchodzi (w zależności od winnicy) 3 - 5 rodzajów win 
w towarzystwie drobnych przekąsek/wody/pieczywa. 
Kolejność realizacji programu może ulec zmia-
nie. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejsco-

wości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. 
Przejazd: Katowice – Pustynia Błędowska (ok. 50 km) 
- ok. 1 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, prze-
wodnicy lokalni, Tour Guide, wizyty i degustacje w 
3 winnicach. Koszt – ok. 250 zł.

Wadowice

Zawoja
Sucha Beskidzka

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Pustynia Błędowska é Podziemny Olkusz é Zamek w Rabsztynie é Winnica Kresy  
é Zal ipie é Tarnów é Winnica Dąbrówka é Królewski Kraków é Winnica Srebrna Góra  é

Polska 

Szlakiem małopolskich winnic 
3 dni

cena od
699 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTV
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 21.05 – 22.05 999 zł 699 zł 
02 16.07 – 17.07 999 zł 699 zł 
03 17.09 – 18.09 999 zł 699 zł 

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 6

STOP



20 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy, przy-
jazd do Katowic. Przejazd do Tarnowskich Gór, gdzie zwie-
dzanie rozpoczniemy od wpisanej na listę Światowego dzie-
dzictwa UNESCO Zabytkowej Kopalni Srebra. Zapoznamy 
się tu m.in. z metodami wydobycia metali oraz odwadniania 
podziemi. Zobaczymy również czego używano przy pracy 
w kopalni m.in.: dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane 
pod ziemią, kubły do transportu urobku, a nawet górniczą 
przenośną toaletę. Kolejnym punktem zwiedzania będzie 
Sztolnia Czarnego Pstrąga, która oferuje najstarszy w Pol-
sce podziemny przepływ łodziami fragmentem XIX-wiecz-
nej Sztolni Głębokiej Fryderyk. Następnie udamy się do 
Katowic – do osiedli robotniczych Nikiszowiec i Giszowiec. 
Wyjątkowa architektura tych osiedli była wykorzystywana w 
kilku filmach fabularnych Kazimierza Kutza. Nikiszowiec jest 
unikatowym na skalę europejską zespołem przestrzennym 
wybudowanym w pierwszej dekadzie XX wieku dla robotni-
ków pobliskiej kopalni, gdzie zachowany jest do dnia dzisiej-
szego niezmieniony układ urbanistyczny. Natomiast osiedle 
Giszowiec jest wzorowane na tradycyjnym budownictwie lu-
dowym i tworzą je dwurodzinne, parterowe domy mieszkalne 
z ogrodami. Przejazd do hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu wyruszymy do Pszczyny, nazywanej często 
,,perełką województwa śląskiego”, gdzie zwiedzimy pałac 
i park. Zamek w Pszczynie jest najpiękniejszą rezydencją 
i jedną z największych atrakcji turystycznych województwa 
śląskiego. Główną atrakcją są oryginalne wnętrza miesz-
kalne z XIX i XX wieku, apartamenty cesarza Wilhelma II 
oraz gotyckie piwnice z wystawami czasowymi i zbrojownią. 
Wnętrza zamku skrywają wiele przedmiotów o niezwykłej 
historycznej wartości - aż 70% wyposażenia, które można 
dziś podziwiać jest dokładnie w takim stanie, w jakim zosta-
wili je ostatni właściciele - Daisy i Jan Henryk XV Hochberg 
von Pless. Młoda para otrzymała w użytkowanie główną 

siedzibę rodu – zamek w Książu. Nie przypadł on jednak 
Daisy do gustu. Bardziej ceniła mniejszy pałac w Pszczy-
nie. Pokochała szczególnie zameczek myśliwski w Prom-
nicach, który przypominał jej zamki angielskie. Na zamku 
w Pszczynie regularnie bywał sam cesarz pruski, Wilhelm 
II, kilka razy koncertował tutaj Georg Philipp Telemann, w 
swojej epoce muzyk znany bardziej niż Bach. Przejazd do 
zameczku myśliwskiego w Promnicach – krótki czas wolny 
na kawę. Następnie przejazd do Tychów, na spotkanie ze 
światem piwa – Tyskimi Browarami Książęcymi. Browarium 
to miejsce wyjątkowe, w którym piwo waży się od blisko 
400 lat. To perła architektury i jednocześnie nowoczesny 
zakład produkcyjny. Dla zwiedzających udostępnione są 
m.in. słodownia i warzelnia z urządzeniami piwowarskimi. 
Poznamy proces produkcji piwa i będziemy degustować 
jego świeży wyrób. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wyruszymy na spotkanie z obiektami prze-
mysłowymi związanymi z tradycją górniczą. Będą to nie 
tylko muzea czy skanseny, ale także zamieszkałe kolonie 
robotnicze i nadal działające zakłady pracy. Zawitamy do 
Zabrza, do Kopalni Guido, w której na własne oczy prze-
konamy się, jak wygląda górnicza szychta, w jakich warun-
kach wydobywa się węgiel oraz co matka natura potrafi zro-
bić z kopalnianym chodnikiem, który nie jest zabezpieczony 
obudową górniczą. Zjedziemy szybem na głębokość 320 
metrów i przemierzymy pieszo najgłębiej położoną trasę tu-
rystyczną w kopalni węgla kamiennego w Europie. Będzie-
my mieli okazję dotknąć węgla, wejść do miejsc, skąd był 
wydobywany i podziwiać pracę kombajnów górniczych. Na-
stępnie zobaczymy radiostację gliwicką – drewnianą wieżę 
nadawczą, której wysokość 111 m daje status najwyższej 
istniejącej, zbudowanej z drewna, konstrukcji na świecie, 
Willę Caro – zabytkową rezydencję mieszkalną przemy-
słowca Oscara Caro, Zamek Piastowski z XIV wieku. Czas 
wolny spędzimy na gliwickim rynku, który do dzisiejszego 
dnia zachował znamiona średniowiecznej zabudowy, czyli 

niemal kwadratowy kształt, uliczki odchodzące ze wszyst-
kich naroży oraz centralnie usytuowany ratusz z XV wieku. 
Nieco zadziwiającym elementem gliwickiego krajobrazu 
jest stojąca koło ratusza fontanna z rzeźbą Neptuna. Na-
stępnie krótka wizyta w Pławniowicach, gdzie znajduje 
się Zespół Pałacowo - Parkowy w Pławniowicach znany 
przede wszystkim jako Pałac Ballestremów – magnatów 
przemysłowych – właścicieli majątków ziemskich, kopalni 
i hut. Powrót do hotelu. Nocleg

4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie nowo otwartego multimedialnego 
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Następnie przejedziemy 
do Parku Śląskiego, miejsca, które w naturalny sposób 
sprzyja turystyce i rekreacji. Podczas spaceru zajrzymy 
do Rosarium, którego specyficzny klimat tworzą urokliwe 
oczka wodne z klombami nenufarów i sadzawkami, a także 
poznamy legendę o Karolince i Karliku. Przejażdżka słynną 
kolejka Elką, czas na lunch i relaks w Browarze Przystań. 
Powrót do Katowic i piesze zwiedzanie śródmieścia - sto-
licy Górnego Śląska. Spacer rozpoczniemy na katowickim 
rynku, głównym placu miasta przy którym znajduje się 
m.in. neoklasycystyczny budynek Teatru Śląskiego - naj-
większa scena teatralna w województwie śląskim i wiele 
zabytkowych kamienic mieszkalnych z końca XIX wieku. 
Później odkryjemy słynną halę widowiskowo- sportową, 
która z zewnątrz kształtem przypomina UFO i nazywana 
jest „Spodkiem”, Pomnik Powstańców Śląskich – ponoć 
najcięższy pomnik w Polsce oraz osiedle mieszkaniowe 
składające się z wieżowców zwanych Gwiazdami – jedne 
z najwyższych budynków mieszkalnych w Katowicach. Tuż 
obok, na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś 
do Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, powstało nowo-
czesne centrum kulturalne, z Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym oraz budynkiem NOSPR-u. Znajduje się tu 
również kompleks gmachów nowego Muzeum Śląskiego 
z wieżą wyciągową. Podczas dalszego zwiedzania zoba-
czymy m.in. odnowioną ulicę Mariacką, Katedrę Chrystusa 
Króla z ołtarzem z bryły węgla i Plac Sejmu Śląskiego z 
Urzędem Wojewódzkim, który w latach 30-tych XX wieku 
był największym budynkiem w Polsce. Po zwiedzaniu chwi-
la czasu wolnego, a następnie wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie 
**/*** w Katowicach. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatko-
wo płatne.
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi
Podana kwota na realizację program może ulec zmia-
nie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za 
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzie-

lone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza 
po obiektach muzealnych i centrach historycznych. 
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. 
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w 
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodni-
cy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 295 zł.

KatowiceGliwice

Tarnowskie 
Góry

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é  Tarnowskie Góry i  kopalnia srebra é Pałac w Pszczynie i  Pałacyk w Promnicach é Tyski Browar é Kopalnia węgla  
w Zabrzu é Radiostacja w Gliwicach é Pałac w Pławniowicach é  Huta w Chorzowie é  Katowice - Miasto Ogrodów  é

Polska 

Śląskie pałace, fabryki i browary
4 dni

cena od
749 zł

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kPTJ
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 02.06 – 05.06 1.070 zł 749 zł 
02 18.08 – 21.08 1.070 zł 749 zł 

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 6

STOP
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Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. W trakcie przejazdu planowane są krótkie 
postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd do Świdnicy, 
zwiedzanie miasta: zobaczymy m.in. rynek z odre-
montowanymi, kolorowymi kamienicami z gotyckimi 
reliktami, piękne fontanny, studnię z Neptunem z 
1732 roku oraz wieżę ratuszową. Zwiedzimy także 
największą atrakcję miasta - Kościół Pokoju, wpi-
sany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO 
w 2002 r. Jest to największa drewniana barokowa 
świątynia na świecie, wybudowana na mocy poro-
zumień pokoju westfalskiego, kończącego wojnę 
trzydziestoletnią w XVII wieku. Dopełnieniem pro-
gramu 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, zbudowanej w XII wieku w miejsco-
wości Vang w Norwegii, która w Karkonosze została 
przywieziona w 1842 roku przez króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma IV. Konstrukcję wykonano bez 
użycia gwoździ, a snycerka na portalach i kolum-
nach z kapitelami oraz rzeźby lwów nordyckich są 
dziełami sztuki potomków Wikingów. Następnie 
udamy się do Huty Szkła „Julia” w Piechowicach. 
Podczas zwiedzania z przewodnikiem na własne 
oczy zobaczymy 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 najstar-
sze w Polsce źródła, skutecznie leczące schorzenia 
ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, nerek i wiele 
innych. Dla chętnych możliwość relaksu w Termach 
Cieplickich – konieczny strój kąpielowy i ręcznik. 
Atrakcje turystyczne w Cieplicach to między innymi: 
Pałac Schaffgotschów oraz Park Zdrojowy z galerią 
i teatrem. Skosztujemy także słynnych wód leczni-
czych. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd Kotliną Jeleniogórską w kie-
runku Zamku Chojnik – kamiennej twierdzy z drugiej 
połowy XIII wieku, położonej na skalistym szczycie 
z malowniczym widokiem na okolicę. Przejazd nad 
Wodospad Kamieńczyk - najwyższy wodospad w 
polskich Karkonoszach, który spada trójstopniową 
kaskadą o wysokości 27 m do przepięknego Wą-
wozu Kamieńczyka. Urok i baśniowy klimat wąwozu 
został doceniony w ekranizacji filmu „Opowieści 
z Narnii: Książę Kaspian”. Przejście do centrum 
Szklarskiej Poręby – miejscowości położonej w 
dolinie rzeki Kamiennej na stokach Karkonoszy 
i Gór Izerskich. Krótkie zwiedzanie i czas wolny. 
Kolejnym punktem programu będzie wodospad 
Szklarki - malowniczo położony na terenie Enklawy 
Karkonoskiego Parku Narodowego, obejmujący 
przełomowy odcinek potoku Szklarka tzw. Wąwóz 
Szklarki. Pierwsze wzmianki o wodospadzie pocho-
dzą już ze średniowiecza. Przez wszystkie stulecia 
wodospad był uwieczniany w opisach, rycinach i 
obrazach, bowiem uważano to miejsce za szczegól-
nie romantyczne 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 wnętrze jest oszałamiające, a temperatura w ko-
palni wynosi tylko 8 stopni. Dochodzi do tego gra świateł, 
tworzących odpowiedni nastrój do opowieści przewodni-
ka. Co jakiś czas podchodzimy do wnęk, gdzie oglądać 
możemy przeróżne zachowane przedmioty z czasów, 
gdy kopalnia przeżywała swą świetność. W godzinach 
południowych przejazd do Jaworza kojarzonego głów-
nie z trzech budowli: Ratusza, Kościoła Pokoju (jednej 
z najcenniejszych i najpiękniejszych budowli na świe-
cie, wpisanej 13 grudnia 2001 r. na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO) i Kościoła św. Marcina, 
jednego z największych kościołów gotyckich w Polsce. 
Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną.

PROgRaM FakUlTaTYwnY
- baseny termalne w Cieplicach Śląskich ok. 40 zł.

Świadczenia
zakwaterowanie:  3 noclegi w hotelu lub pensjo-
nacie o standardzie **/*** w okolicy Karpacza lub 
Cieplic. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 oso-
bowe z łazienkami.
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat-
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, 
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i 

centrach historycznych. Kolejność realizacji pro-
gramu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gli-
wic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z wybra-
nych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Karpacz (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewod-
nicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 220 zł.
- programu fakultatywnego

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
4 dni

cena od
799 zł

STOP

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: KPTr
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 30.04 – 03.05 1.142 zł 799 zł
02 23.06 – 26.06 1.142 zł 799 zł
03 18.08 – 21.08 1.142 zł 799 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 8



22 polska na weekend

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkładu jaz-
dy. Przyjazd do Wrocławia – stolicy województwa 
dolnośląskiego, miasta bezcennych zabytków. 
Przywitamy się z miastem wjeżdżając na 49 
piętro drapacza chmur Sky Tower z pięknym wi-
dokiem na całe miasto. Następnie udamy się na 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zobaczymy 
m.in.: rynek - jeden z największych w Europie, z 
pięknymi kamieniczkami (wraz ze wzniesionymi w 
rogu rynku połączonymi łukiem kamienicami Jaś i 
Małgosia) oraz późnogotyckim Ratuszem. Praw-

dziwą perłą jest gmach dawnego kolegium jezu-
ickiego obecnie Uniwersytet Wrocławski wraz ze 
słynną Aulą Leopoldina - wspaniały przykład ba-
roku austriackiego. Kolejnym punktem zwiedzania 
będzie Panorama Racławicka – monumentalne 
malowidło o wymiarach 114 m x 15. Kontynuujemy 
dalsze zwiedzanie, przechodząc do najstarszej 
części miasta - Ostrowa Tumskiego, zwanego 
również małym Watykanem, z charakterystycz-
nymi wieżami katedry św. Jana Chrzciciela i kole-
giaty św. Krzyża i św. Bartłomieja, Plac Kościelny, 
most Tumski zwany mostem zakochanych. Czas 
wolny i obiadokolacja* w centrum miasta, spacer 
w okolice Fontanny Wrocławskiej, gdzie o pełnych 
godzinach odbywają się pokazy wodno-muzycz-
ne. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu udamy się na rejs stateczkiem wy-
cieczkowym po Odrze na trasie: Przystań Kardy-
nalska – Przystań ZOO. Zwiedzimy wrocławskie 
Zoo razem z Afrykarium, w którym prezentowane 
jest środowisko wodne Czarnego Kontynentu. Na 
terenie ZOO będziemy mieli możliwość poznania 
zwierząt z tak egzotycznych zakątków świata jak: 
Wybrzeże Szkieletów, Kanał Mozambicki, Afryka 
Wschodnia, Morze Czerwone oraz Dżungla nad 
rzeką Kongo. Dalej udamy się w stronę Hali Stule-
cia, która powstała w latach 1911-1913 wg Projek-
tu Maxa Berga. W 2006 r. została wpisana na listę 
UNESCO. Zobaczymy również Pawilon Czterech 
Kopuł, a następnie udamy się zabytkową Pergolę 
do Ogrodu Japońskiego – wrocławska namiastka 
kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. W godzinach popo-
łudniowych wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia
zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu o standardzie 
**/*** w okolicy Wrocławia. Pokoje 2, 3 osobowe z 
łazienkami, TV.
wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja dodat-
kowo płatna.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, 
barkiem.
Ubezpieczenie:  Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi 
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod-
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i 
centrach historycznych. Kolejność realizacji pro-
gramu może ulec zmianie. Cena podstawowa 
dotyczy wyjazdów z Katowic. Dopłaty za dojazdy 
z wybranych miejscowości w Polsce podane są 
w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Wrocław 
(ok. 200 km) – ok. 3 godz.
Do kwietnia 2021 roku Muzeum „Panorama Ra-
cławicka” jest zamknięte dla zwiedzających z po-
wodu modernizacji. Gdyby modernizacja trwała 
dłużej proponujemy zwiedzanie Hydropolis - Cen-
trum Wiedzy o Wodzie – jedna z najbardziej nowo-
czesnych interaktywnych ekspozycji w Polsce lub 
Muzeum Etnograficznego.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje: 

- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestni-
ka podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt ok. 180 zł

Wrocław

Polska

Organizator: Almatur - Katowice

é Wrocławski rynek é Panorama Racławicka é Ostrów Tumski - zabytkowa część 
miasta é rejs po Odrze é Zoo z Afrykarium é Hala Stulecia z l isty UNESCO é 

Polska 

Z wizytą we Wrocławiu
2 dni

cena od
499 zł

STOP

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: kPTd
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 21.05 – 22.05 713 zł 499 zł
02 11.06 – 12.06 713 zł 499 zł
03 16.07 – 17.07 713 zł 499 zł
04 03.09 – 04.09 713 zł 499 zł
05 17.09 – 18.09 713 zł 499 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do obiadokolacji: 40 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 8
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Program imPrezy
Rzeka Obra, na spływ którą Państwa zaprasza-
my, stanowi główny odcinek Lubuskiego Szlaku 
Wodnego, jednego z najpopularniejszych szlaków 
kajakowych w Polsce, którym pływał m.in. Karol 
Wojtyła. W ramach tego wyjazdu pokonamy kaja-
kami trzy odcinki rzeki w okolicach Międzyrzecza, 
poznamy niezwykły region województwa lubuskie-
go z jego największymi atrakcjami.

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy lub dojazd własny. Wizyta w Międzyrzeckim 
Rejonie Umocnionym w Pniewie, czyli jednym z 
największych podziemi fortyfikacyjnych świata, 
stworzonym przez Niemców w latach 1934-1944. 
Przybycie do miejsca zakwaterowania, a następ-
nie przejazd do punktu startu pierwszego odcinka 
spływu zaczynającego się przed Międzyrzeczem. 
Niezbędny instruktaż i kajakarskie porady. Koryto 
rzeki na tej trasie otoczone jest barwnymi polami 
uprawnymi oraz lasami, aż do infrastruktury uro-
czego miasta Międzyrzecz (czas spływu tym od-
cinkiem ok. 2,5-3,5 h). Powrót do miejsca zakwa-
terowania. Biesiada przy ognisku. Nocleg. 

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Międzyrzecza. Zwiedza-
nie ruin, pochodzącego z czasów Kazimierza 
Wielkiego, zamku królewskiego, położonego w 
widłach dwóch rzek: Obry i Paklicy. Rozpoczęcie 
kolejnego odcinka spływu z Międzyrzecza  (ok. 4,5 
h). Prowadzi on przez wioskę św. Wojciech, nie-

opodal kościółka pw. św. Wojciecha o konstrukcji 
szachulcowej; podobną architekturę odnajdziemy 
również w kościółku w następnej wiosce - Go-
rzycy. Interesująca i malownicza trasa, na której 
możemy natknąć się na powalone drzewa, uroz-
maicające wiosłowanie. Przybycie do miejsca za-
kwaterowania. Obiadokolacja*. Dla chętnych - wi-
zyta w winnicy z Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu 
(60 zł/ os.).  Nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Ostatni odcinek spływu z Gorzycy do 
przepustu rurowego, przed wojną noszącego na-
zwę mostu Wilhelma, po wojnie – mostu Bieruta 
(ok. 3 h). Zakończenie spływu. Wyjazd w drogę 
powrotną. 

PROgRaM FakUlTaTYwnY
- zwiedzanie winnicy z degustacją – 60 zł

Świadczenia
zakwaterowanie:   2 noclegi w pensjonacie. Pokoje 
2, 3, 4 osobowe z łazienkami lub domki familijne 
4 osobowe z łazienkami. Ośrodek położony nad 
rzeką, posiada salę restauracyjną, bar i przystań 
kajakową.
wyżywienie: 2 śniadania, ognisko z kiełbaskami, 
sałatką, smalcem, ogórkami i dodatkami w pierw-
szym dniu imprezy. *Możliwość dokupienia obia-
dokolacji w drugim dniu imprezy w cenie 30 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą i barkiem 
lub mikrobus z klimatyzacją. Do punktów spływu 

dowozy busami. Wynajęte kajaki 2-osobowe na 
trzy dni spływu oraz ich transport.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność 
realizacji programu może ulec zmianie. Cena 
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, 
Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z wybranych 
miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jaz-
dy. Przejazd: Katowice – Międzyrzecz (ok. 430 km) 
– ok. 6 godzin. 
W terminie nr 02: 24.06 – 26.06 oraz  nr 03: 12.08 
– 14.08 - wyłącznie dojazd własny. Trasa spływu 
dostosowana jest zarówno do początkujących, jak 
i średniozaawansowanych kajakarzy. W ramach 
wynajmu kajaka w komplecie są wiosła i kapoki. 
Na spływ należy zabrać: zestaw ubrań na zmianę – 
wygodnych i wykonanych z szybkoschnących mate-
riałów, odpowiednie obuwie, nakrycie głowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, cieplejszy polar na chłodniejsze 
dni, strój kąpielowy i krem z filtrem na upalną pogo-
dę, wodoszczelne etui na telefon i dokumenty, a tak-
że środek przeciw komarom oraz drobny prowiant. 
Można zabrać również rękawiczki do wiosłowania, 
aby zapobiec powstawaniu odcisków.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne. Koszt - ok. 50 zł. 
- programu fakultatywnego.

Międzyrzecz

Polska

Organizator: Almatur - Opole

é Przygoda podczas weekendowego spływu kajakowego é Biesiada przy ognisku é 
Malownicze meandry Obry é Międzyrzecki Rejon Umocniony é Zamek w Międzyrzeczu é

Polska 

Spływ po Obrze
3 dni

cena od
699 zł

STOP

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3/4 os.) 
Kod imprezy: oPaS
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 10.06 – 12.06 999 zł 699 zł
02 24.06 – 26.06 999 zł 699 zł
03 12.08 – 14.08 999 zł 699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 120 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3/4 os. – bez dopłat
Dopłata do obiadokolacji 30 zł
Dopłata do kajaka 1 osobowego 90 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 5



24         polskIe sMakI

Program imPrezy
1 dzień

Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu 
jazdy. Przyjazd do Międzyrzecza. Zwiedzanie Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - unikatowego na 
skalę europejską potężnego systemu podziemnych 
korytarzy mających zabezpieczyć granice III Rzeszy; 
to wspaniała przygoda i niezapomniane przeżycie. Po 
zwiedzaniu przejazd do lubuskiej winnicy, gdzie bę-
dzie okazja do wysłuchania opowieści o winorośli i hi-
storii lubuskiego winiarstwa, oczywiście przy lampce 
lokalnego wina. Przejazd do hotelu, kolacja*, nocleg

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Łagowa Lubuskiego, położo-
nego pomiędzy dwoma jeziorami: Łagowskim i Trze-
śniowskim – urokliwa lokalizacja tego miejsca spra-
wia, że jest często nazywane Perłą Ziemi Lubuskiej; 
wejście na taras widokowy 35 metrowej 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 znajdują się wzgórza z winoroślą. W czasie 
rejsu okazja do podziwiania bujnej, nadrzecznej flory 
i fauny. Wizyta w winnicy: podczas snutych przez 
winiarza opowieści degustacja dwóch rodzajów win, 
połączona z poczęstunkiem specjalnie dobranych 
serów, świeżych bagietek oraz wody mineralnej. Po 
degustacji spacer po ogrodzie i winiarni. Przejazd na 
zwiedzanie niezwykłego kościółka w miejscowości 
Klępsk, perełki sakralnej architektury prowincjonal-
nej. Większość zdobień pochodzi z okresu renesan-

su i baroku. Wewnątrz m.in. maleńkie, rozczulające 
wręcz swoimi rozmiarami organy i ławka kolatorska, 
rzeźby Lutra i Melanchtona, śliczna kazalnica i rene-
sansowa płyta epitafijna lokalnego rycerza. Kośció-
łek nosi zaszczytny tytuł Pomnika Historii. Powrót do 
hotelu, kolacja*, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd na wizytę w winnicy Bachusowe 
Pole. Zajmująca 3 ha winnica położona jest w baj-
kowej części województwa lubuskiego, niespełna 16 
km od Zielonej Góry. Powstała w 1993 roku i należy 
do Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu. Tutaj zwiedzimy 
winnicę i poznamy tajniki jej uprawy a potem przy 
poczęstunku zapoznamy się z maszynami i urzą-
dzeniami do produkcji wina. Na koniec zwiedzanie 
Zielonej Góry: spacer, podczas którego zobaczymy 
najważniejsze zabytki i atrakcje miasta m.in. pomnik 
Urbana I, Ratusz, Wieżę Łazienną, Stary Rynek, 
zielonogórski deptak z pomnikiem Bachusa oraz 
Palmiarnię na Winnym Wzgórzu. Po czasie wolnym 
wyjazd w drogę powrotną. 

Świadczenia
zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu lub ośrodku 
wypoczynkowym w okolicach Zielonej Góry. Poko-
je 2, 3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 2 śniadania. *Możliwość dokupienia 
pakietu 2 kolacji w cenie 100 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i 
barkiem lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muze-
alnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji 
programu może ulec zmianie. Cena podstawowa 
dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocła-
wia. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości 
w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: 
Katowice – Pniewo (ok. 420 km) – ok. 6 godzin. 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w trak-
cie wyjazdu,   ramowy program  wycieczki może być 
zmodyfikowany, a dostęp do niektórych zwiedzanych 
miejsc ograniczony. Prosimy o zapoznanie się z ak-
tualnymi informacjami na naszej stronie internetowej.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne, Tour Guide, degustacje, rejs. Koszt 
- ok. 250 zł,  podana wysokość pakietu kosztów 
programowych ma charakter orientacyjny. Może on 
ulec nawet znaczącej zmianie w związku z ograni-
czeniami covidowymi, zmianami taryf i konieczno-
ścią wcześniejszych opłat rezerwacyjnych. Szcze-
gółowych informacji udzieli pilot na wycieczce.

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
3 dni

cena od
937 zł

STOP

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: oPSz
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 13.05 – 15.05 1339 zł 937 zł
02 10.06 – 12.06 1339 zł 937 zł
03 15.07 – 17.07 1339 zł 937 zł
04 19.08 – 21.08 1339 zł 937 zł
05 09.09 – 11.09 1339 zł 937 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 140 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata za pakiet 2 kolacji 100 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  –  2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy  –  2 zł

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

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat 
za miejsce wsiadania na str. 162-163 

ROzkład JazdY nR 5
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Program imPrezy
1 dzień

Zbiórka na dworcu PKP Opole Główne w holu 
głównym, przy poczekalni o godzinie 10.00. Zosta-
wienie bagaży w mikrobusie lub hotelu. Zapoznanie 
z atrakcjami i zabytkami Stolicy Polskiej Piosenki: 
Wzgórze Uniwersyteckie ze Skwerem Artystów, 
Rynek z Aleją Gwiazd, katedra, Opolska Wenecja, 
Wieża Piastowska, amfiteatr ze zwiedzaniem inte-
raktywnego Muzeum Polskiej Piosenki. Przejazd do 
malowniczego Muzeum Wsi Opolskiej z zabytkami 
opolskiej architektury drewnianej, m.in. kościół, 
szkoła, stara kuźnia, zabudowania mieszkalne i 
gospodarskie. Przejazd do Niemodlina. Zwiedzanie 
mającego ponad 700 lat zamku, w którym kręcono 
film „Jasminum”. Tuż obok zamku znajdują się pełne 
karpi Stawy Niemodlińskie. W pobliskiej restauracji, 
będącej częścią szlaku „Opolski Bifyj”, uczestnicy 
zasmakują tej popularnej ryby w wyjątkowych wy-
daniach - obiadokolacja*. Będzie również okazja do 
poćwiczenia samodzielnego przyrządzenia karpia 
pod okiem szefa kuchni, z filetowaniem i dalszą ob-
róbką*. Powrót do Opola na nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Nysy, nazywanej Śląskim Rzy-
mem. Zwiedzanie starówki z Domem Wagi Miejskiej, 
wieżą ratuszową, 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 Carcassonne, czyli Paczkowie, 
gdzie będziemy podziwiać jeden z najlepiej w Eu-
ropie zachowanych kompleksów średniowiecznych 
murów obronnych oraz urokliwe centrum, a także od-
wiedzimy nietypowe Muzeum Gazownictwa. Następ-
nie przejdziemy do położonej na wzgórzu winnicy 
– zwiedzanie winnicy i stworzonego w jej budynkach 
Metamuzeum oraz degustacja wina*. Przejazd do 
Mosznej, gdzie w otoczeniu pięknego parku mieści 
się bajkowy zamek z 99 wieżyczkami i 365 pomiesz-
czeniami. 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 
produktów*. Powrót do Opola na nocleg. 

3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Górę św. Anny, będącą 
najważniejszym na Opolszczyźnie miejscem piel-
grzymkowym - z bazyliką pw. św. Anny Samotrze-
ciej oraz klasztorem franciszkanów, znajdującymi 
się na obszarze parku krajobrazowego. Na zboczu 
wzniesienia znajduje się także monumentalny 
pomnik Czynu Powstańczego, u którego stóp roz-
ciąga się jeden z największych w Europie amfite-
atrów, wzniesiony w latach 30. XX w. Przejazd na 
tradycyjny „ślonski łobiod”*– rosół, rolada, kluski i 
modro kapusta.  Przy deserze prezentacja o ślą-

skiej kuchni z pakietem przepisów oraz kulinarnych 
porad. Przyjazd na dworzec PKP Opole Główne na 
godzinę 16.00.

Świadczenia 
zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standar-
dzie *** w Opolu lub okolicach. Pokoje 2, 3 osobo-
we z łazienkami. W niektórych terminach możliwa 
jest zmiana organizacji noclegów i związanej z tym 
kolejności zwiedzania.
wyżywienie: 2 śniadania. *Obowiązkowa dopłata 
za Pakiet Smakosza: obiadokolacja z niemodliń-
skim karpiem i warsztatami, „kafyj z kołoczem”, 
degustacja w winnicy, biesiada w gospodarstwie 
agroturystycznym z degustacją dań, trunków i 
przekąsek z lokalnych produktów w formie bufetu, 
tradycyjny „ślonski łobiod”– 290 zł. 
Transport: do i z Opola dojazd własny. Realizacja 
programu komfortowym mikrobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność 
realizacji programu może ulec zmianie. Cena pod-
stawowa dotyczy wyjazdu z Opola. Trasa wyciecz-
ki - ok. 300 km. Do Opola zalecamy wygodny do-
jazd pociągiem, aby dotrzeć na zbiórkę na godzinę 
10.00; organizator może pomóc w znalezieniu do-
godnego połączenia. Prosimy podczas rezerwacji 

o zgłaszanie sprzedawcom szczególnych prefe-
rencji żywieniowych, jak np. dieta wegetariańska. 

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne – ok. 100 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 

Opolski Bifyj
3 dni

cena od
699 zł

STOP

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: oPSo
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 20.05 – 22.05 999 zł 699 zł
02 24.06 – 26.06 999 zł 699 zł
03 22.07 – 24.07 999 zł 699 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 160 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Obowiązkowa dopłata za Pakiet Smakosza 290 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

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

Do i z Opola dojazd własny.
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Program imPrezy
1 dzień

Spotkanie z pilotem na dworcu PKP Warszawa 
Centralna w Hali, przy Punkcie Informacji o godzi-
nie 10.00. Przejazd mikrobusem do zakątka, gdzie 
wstęga Wisły - tu najszersza w swym biegu - omy-
wa Ziemię Dobrzyńską przed spiętrzeniem na wło-
cławskiej tamie. W tym urokliwym miejscu - Piknik  
Kuchni Objazdowej* „Niech Cię Zakole”, w ramach 
którego będzie możliwość skosztowania potrawy 
jednogarnkowej, maczanki ze swojskiego oleju 
rzepakowego oraz lokalnych przekąsek. Dojazd do 
Starego Miasta w Toruniu. Zapoznanie od kuchni z 
kulinarnym symbolem Torunia - warsztaty piernikar-
skie z degustacją*. Spacer po mieście z przewodni-
kiem, Kopernikiem lub Krzyżakiem: brama Staroto-
ruńska, kościół Mariacki, Rynek Staromiejski, Dom 
Kopernika (zewnątrz), Krzywa Wieża, Spichrze 
ul. Piekary, średniowieczne mury i bramy, Droga 
Królewska, katedra Świętojańska, dawne kolegium 
jezuickie, zamek krzyżacki (zewnątrz). Przejazd 
do Rancza Nieszawka, położonego nad stawem z 
łowiskiem. Obiadokolacja z dań rybnych*. Nocleg. 

2 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Wielkiej Nieszawki. Zwie-
dzanie parku Olenderskiego, który jest jedynym, jak 
do tej pory, muzeum na wolnym powietrzu poświę-
conym budownictwu kolonizacyjnemu związanemu 
z osadnictwem olenderskim. Odtwarza krajobraz 
kulturowy nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX 
w. Przejazd Doliną Dolnej Wisły, gdzie corocznie 
w pierwszy weekend września odbywa się Święto 
Śliwki, gromadzące 300 wystawców produktów 
regionalnych oraz ok. 40 tys. odwiedzających. 
Dojazd na słodki postój do Spiżarni Mennonickiej, 
wypełnionej domowej roboty konfiturami, krówka-

mi i innymi przetworami (degustacja*). Spiżarnia 
mieści się w nadwiślańskiej chacie z 1800 r. Na-
stępnie przejazd do lokalnej winnicy, położonej w 
Zakolu Dolnej Wisły. Zwiedzanie z degustacją win i 
serów*. Przejazd w stronę Chełmna. Krótka wizyta 
z rzutem oka na najpiękniejszy widok na Świecie, 
czyli miejscowość o tej nazwie z zamkiem krzyżac-
kim. Poznawanie Chełmna z przewodnikiem, który 
przedstawi historię miasta, zawdzięczającego swo-
je najcenniejsze dziedzictwo Krzyżakom. Wyjaśni, 
dlaczego Chełmno miało zostać stolicą państwa 
krzyżackiego, opowie o znaczeniu pręta chełmiń-
skiego, fenomenie i roli prawa chełmińskiego, skąd 
wzięły się w Chełmnie relikwie św. Walentego i czy 
Chełmno to faktycznie miasto zakochanych. Regio-
nalna biesiada Wiślan - LuBoŻerców z pokazem 
kulinarnym Piotra Lenarta „Naucz się Waćpanie, co 
zrobić z baranem” lub „Zdrowo, choć wieprzowo: z 
rodzimej rasy – degustacja smażonki i wykonanie 
białej kiełbasy” lub „W jeden kwadrans gęś na sto-
le – frywolny rozbiór gęsi z wykonaniem gęsiego 
tatara – okrasy i przyprawianiem czerniny”; posiłek 
w formie bufetu złożonego z potraw z przynajmniej 
dwóch rodzajów ww. mięsa oraz wraz z degustacją 
trunków*. Nocleg.

3 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Ostromecka, zwiedzanie 
kompleksu pałacowego z kolekcją zabytkowych for-
tepianów. W pałacu gościł niegdyś Fryderyk Wilhelm 
III, a w pobliżu przeprawiał się przez Wisłę sam Na-
poleon. Przerwa na kawę z napoleonką*. Przejazd 
na krótkie zwiedzanie stolicy regionu – Bydgoszczy: 
budynek Opery, Bydgoska Wenecja - Wyspa Młyń-
ska, Stary Rynek. Lunch* w formie gościńca na 
drogę z lokalnymi smakołykami. Powrót na godzinę 
17.00 do Warszawy na Dworzec Centralny. 

Świadczenia
zakwaterowanie: 2 noclegi w pensjonatach (1 w 
okolicach Torunia, 1 w okolicach Chełmna/Byd-
goszczy). Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. W 
niektórych terminach możliwa jest zmiana organi-
zacji noclegów i związanej z tym kolejności zwie-
dzania.
wyżywienie: 2 śniadania. *Obowiązkowa dopłata 
za Pakiet Smakosza: 2 regionalne obiadokolacje, 
(1 z dań rybnych i 1 w formie biesiady z degusta-
cją lokalnych trunków), piknik „Niech Cię Zakole”, 
degustacja pierników, degustacja domowych sło-
dyczy i przetworów oraz lokalnych win i serów, 
przerwa na kawę z napoleonką i tzw. gościniec, 
czyli lunch box na drogę: 390 zł.
Transport: do i z Warszawy dojazd własny. Re-
alizacja programu komfortowym mikrobusem z 
klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 

Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec 
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po-
bierane za całą grupę są dzielone na wszystkich 
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność 
realizacji programu może ulec zmianie. Cena pod-
stawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. Przejazd 
Warszawa - Toruń (ok. 230 km) – ok. 3 godziny. 
Do Warszawy zalecamy wygodny dojazd pocią-
giem, możliwy z większości miast Polski. Prosimy 
podczas rezerwacji o zgłaszanie  sprzedawcom 

szczególnych preferencji żywieniowych, jak np. 
dieta wegetariańska.

inFORMacJe O cenie
cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez 
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, 
opłaty lokalne. Koszt – ok. 100 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
3 dni

cena od
609 zł

STOP

TeRMinY i cenY (za os. w pok. 2/3 os.) 
Kod imprezy: oPST
Nr Termin Cena  

katalogowa
w promocji 

już od:
01 20.05 – 22.05 870 zł 609 zł
02 01.07 – 03.07 870 zł 609 zł
03 26.08 – 28.08 870 zł 609 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 150 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Obowiązkowa dopłata za Pakiet 
Smakosza 390 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł  
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

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

Do i z Warszawy dojazd własny. 
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27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



28 Warunki uczestnictwa

i. DeFiniCJe i PoSTAnoWieniA oGÓLne
1.  Pojęcia używane w niniejszych warunkach uczestnictwa mają następujące 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii. oBoWiĄZKi inFormACYJne WoBeC PoDrÓŻnYCH
1.  Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu:a)  standardowych infor-

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

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

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

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

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

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

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

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

iii. UmoWA o UDZiAŁ W imPreZie TUrYSTYCZneJ
1.  Stronami umowy są organizator i podróżny. W przypadku zawierania przez 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iV UBeZPieCZeniA i GWArAnCJA
1.  Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą jest objęty ubezpieczeniem 

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

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

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

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

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

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

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

ogólne warunki uczestnictwa
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stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zacho-
rowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą 
z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a 
także iż wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji le-
czenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. oCHronA DAnYCH oSoBoWYCH
1.  Administratorem danych osobowych podróżnych uczestniczących w impre-

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

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

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

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opar-
tego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez 
przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Administratora.

Vi. ZmiAnY UmoWY PrZeD roZPoCZĘCiem imPreZY
1. Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Organizator ma prawo do podwyższenia ceny, a podróżny do obniżenia 
ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 5, które 
nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku 
obniżenia ceny organizator może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu 
rzeczywiste koszty obsługi, przedstawiając na żądanie podróżnego dowód 
ich poniesienia. 

12. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony 
zmienić główne właściwości usług turystycznych, to jest elementy umowy 
określone w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może spełnić specjalnych 
wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4, lub proponuje podwyższe-
nie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z 
art. 45 ust. 2. – niezwłocznie powiadamia o tym podróżnego w sposób jasny, 
zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie 
zaoferować podróżnemu imprezę zastępczą, w miarę możliwości o tej samej 
lub wyższej jakości. 

13. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w pkt. 10, w wy-
znaczonym, rozsądnym terminie informuje organizatora, że przyjmuje pro-
ponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo odstępu-
je od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku 
wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje 
zastępczą imprezę. 

14. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o których mowa w pkt. 10, 
prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, podróżny jest upraw-
niony do odpowiedniego obniżenia ceny. 

15. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt. 11, organi-
zator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca 
wpłaty dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwol-
niony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. Przepisy art. 50 ust. 
2-8 ustawy stosuje się odpowiednio. 

Vii. oDSTĄPienie oD UmoWY PrZeD roZPoCZĘCiem imPreZY
1.  Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każ-

dym czasie przed jej rozpoczęciem.
2.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, w razie odstąpienia od 

umowy, podróżny jest zobowiązany do zapłacenia wskazanej przez organi-
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zatora opłaty. Wysokość tej opłaty zależna jest od tego w jakim czasie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział 
w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spo-
dziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług 
turystycznych. Opłata ta w wysokości określonej w punktach 3 i 4 stanowi 
równowartość rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z dokonanymi 
już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.

3.  Opłata za odstąpienia od umowy wynosi standardowo za osobę:
- do 45 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia wyjazdu - 15% ceny imprezy
- od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny imprezy
- od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 9 do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% ceny imprezy
- od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia - 

90% ceny imprezy.
4. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi przy imprezach samolotowych za 

osobę:
- do 90 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny imprezy
- od 89 do 45 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 30 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% ceny imprezy
- od 14. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia 

- 90% ceny imprezy.
5.  Na żądanie podróżnego organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie 

od umowy. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
6.  Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez pono-

szenia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nieunik-
nionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym 
lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację 
imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może 
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

7.  Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w impre-
zie, jest mniejsza niż 35 dla imprez autokarowych oraz mniejsza niż 30 dla 
imprez samolotowych (chyba, że umowa stanowi inaczej), a organizator po-
wiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie nie później:

- niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
- niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
- niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.
8.  Organizator może rozwiązać umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać 

pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodat-
kowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować 
umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator 
powiadomi podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłocz-
nie, przed rozpoczęciem imprezy.

9.  Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których 
mowa w art. 47 ust. 4 i 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 
umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis art. 47 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

Viii. reALiZACJA UmoWY o imPreZĘ
1.  Podróżny zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia po-

dróży określone w dokumentach podróży. Zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakoń-
czenia podróży, nawet jeśli znajduje się na trasie przejazdu/ przelotu wymaga zgody 
organizatora.

2.  Impreza rozpoczyna się i kończy w dacie wskazanej w umowie-zgłoszeniu. Doba 
hotelowa zwyczajowo zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godz. 9.00. W dniu 
wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu/wyjazdu, podróżny winien opuścić pokój ho-
telowy przed upływem doby hotelowej. 

3.  Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem 
tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora, który udzieli mu 
dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdowych, które będą go 
obowiązywały.

4.  Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumentami 
wymaganymi dla danej podróży (w tym związanymi z ochroną przed chorobami za-
kaźnymi), a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi przez organizatora.

5.  W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany jest do stosowania się do wskazó-
wek pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela organizatora dotyczących realiza-
cji programu, w szczególności do przestrzegania godzin zbiórki uczestników imprezy.

6.  Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządko-
wych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.

7.  Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową, 
organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z koszta-
mi, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności 
przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio. Jeżeli organizator nie usunie nie-
zgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może 
dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny 
nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia 
niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta 
niezwłocznie.

8.  Jeżeli organizator w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w 
umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciąża-
nia podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie 
świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w 
imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został 
zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określo-
nej w programie imprezy, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie 
ceny imprezy. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko 
wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie, lub 
jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

9.  W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a organizator 
nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróż-
nego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli 
impreza obejmuje transport podróżnych, organizator zapewnia powrót podróżnego 
do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżne-

go dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzu-

ci zgodnie z postanowieniem pkt. 9, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania 
obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy.

11. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie podróżnemu powrotu do kraju zgod-
nie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator po-
nosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii 
równoważnej do określonej w umowie, przez okres do 3 nocy.

12. W czasie trwania imprezy, podróżny ma prawo do korzystania z pomocy i opieki 
przedstawiciela organizatora, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie doty-
czące realizacji umowy.

13.  Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł 
się w trudnej sytuacji, w tym, zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, gdy niemożliwe jest 
zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie tu-
rystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc ta, polega 
w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdro-
wotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; a także na udzieleniu podróżne-
mu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze 
środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o 
których mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzie-
lenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego 
lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora.

iX. oDPoWieDZiALnoŚĆ orGAniZATorA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług tury-

stycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane 
przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

2.  Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono 
niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zanie-
chaniem podróżnego.

3.  Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody 
lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypła-
ca odszkodowanie lub zadośćuczynienie

4.  Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w 
przypadku, gdy organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi podróżny lub 
osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a 
niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgodność została 
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

5.  Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.

6.  Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie 
lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są 
częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do organizatora.

7.  W przypadkach innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, organizator ogranicza 
odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, do trzykrotności ceny 
imprezy turystycznej względem każdego podróżnego. Ograniczenia tego nie stosuje 
się w przypadku szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
niedbalstwa.

X. ProCeDUrA roZPATrYWAniA SKArG
1.  Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela organi-

zatora w miejscu realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o wszelkich nie-
zgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej 
niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom 
skarga winna być złożona przez podróżnego niezwłocznie, tak, aby organizator mógł 
jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zale-
ca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na 
innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfiację 
podróżnego i imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. numer umowy oraz datę 
imprezy), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponad-
to powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W 
przypadku złożenia skargi po terminie, organizator jest uprawniony do uznania jej za 
bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień podróżnego do dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. Podróżny, 
w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora powinien zapewnić współpracę z 
organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.

2.  Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do organiza-
tora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została ona na-
byta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę organizatorowi. Skargę wnie-
sioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do 
organizatora. Agent turystyczny oraz przedstawiciel organizatora w miejscu realizacji 
imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń podróżnego związanych 
z umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez podróżnego skargi.

3.  Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu w postaci 
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okolicz-
ności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4.  Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań podróżnego związanych z realizacją 
imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-3.

5.  O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, or-
ganizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia 
roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, or-
ganizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w 
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega or-
ganizator jest Inspekcja Handlowa

-  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądowego roz-
wiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję 
Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm? event=main.home2show&lng=PL. Podróżny jest uprawniony do złoże-
nia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia umowy z 
wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej organizatora (online). 
Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie 
sporu między nim a organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecz-
nika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumen-
tów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

Xi. PoSTAnoWieniA KoŃCoWe
1.  W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy 

ustawy, kodeksu cywilnego, wskazane ustawą przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 
pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczą-
cych konsumentów usług turystycznych.

2.  Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym przepisów powołanych w warun-
kach uczestnictwa, na stronie internetowej organizatora pod adresem www.almatur.
pl bądź pod adresem: www.sejm.gov.pl.

3. Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 grudnia 2021 r.

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. 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 rzeczy-
wiście ponoszone przez Almatur w związku z organizacją imprez egzotycznych i związa-
ne z tym koszty potrąceń z tytułu rezygnacji lub zmiany terminu wyprawy egzotycznej 
przez Podróżnego są uzależnione przede wszystkim od konieczności wcześniejszego 
wykupu biletów na przeloty rejsowe oraz kosztów wizowania i są zwykle wyższe od 
ponoszonych przy innych imprezach.

5. Na wyprawy egzotyczne nie są zabierane dzieci poniżej 14 roku życia, a ze względu na 
odmienność klimatów, stref czasowych, kuchni oraz intensywność programu nie są one 
wskazane dla osób powyżej 75 roku życia. W takim przypadku zalecamy uzyskanie 
zgody lekarza na uczestnictwo w wyjeździe.

H. informacje wizowe i paszportowe
1. Podróżny ma obowiązek wskazać w umowie kraj, który wydał mu paszport i którego ma 

zamiar użyć w podróży do miejsca docelowego pobytu. Jednocześnie organizator infor-
muje, że podróżny wyjeżdżający poza Unię Europejską zobowiązany jest do posiadania 
ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski, przy czym nie 
może to być paszport tymczasowy), zawierającego wolne strony, aby – w związku z im-
prezą – możliwe było wstawienie wiz lub innych oznaczeń. Przy wyjeździe do krajów Unii 
Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy 
również wszystkich dzieci, niezależnie od ich wieku.

2. Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europej-
skiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i 
Liechtenstein). Polacy podróżujący do krajów Unii Europejskiej i EOG oraz Szwajcarii, 
Bośni-Hercegowiny, Serbii, Macedonii i Albanii mogą przekraczać granicę na podstawie 
paszportu lub dowodu osobistego (wyjątek – Islandia). W pozostałych krajach świata 
przekroczenie granicy następuje na podstawie ważnego paszportu.

3. Paszporty w Polsce są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Woje-
wódzkich. Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni. Podróżny imprezy w 
przypadku kradzieży, zagubienia paszportu lub innych dokumentów związanych z podró-
żą powinien natychmiast o tym fakcie zawiadomić przedstawiciela biura oraz zgłosić się 
do najbliższego konsulatu lub ambasady polskiej na terenie kraju pobytu.

4. Aktualne informacje na temat przepisów wizowych można znaleźć w informacji MSZ na 
stronie www.msz.gov.pl. Wizy są wystawiane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne 
i urzędy konsularne. Do uzyskania wizy zwykle konieczny jest prawidłowo wypełniony 
wniosek wraz z jednym zdjęciem oraz opłata za wizowanie.

5. Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty, których ilość i przezna-
czenie nie wskazują na cel handlowy. Z reguły można wwieźć 200 lub 250 szt. papiero-
sów, 1 litr mocnego alkoholu lub 2 litry wina lub 5 litrów piwa. Dużo bardziej restrykcyjne 
są przepisy dotyczące wwozu na teren Unii Europejskiej papierosów i alkoholu. O ewen-
tualnych zmianach dotyczących wymogów formalnych będziecie Państwo informowani 
przez sprzedawców oferty.

i. informacje zdrowotne
1. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z Covid-19 uczestnicy powinni się liczyć  

z obowiązkiem dostosowania się do aktualnych wytycznych i ograniczeń wprowadzo-
nych w danym kraju, w tym do posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających 
szczepienie lub negatywny wynik testu. Zalecamy skorzystanie ze szczepień, gdyż tylko 
one pozwalają na unikniecie większości ograniczeń związanych z podróżą i zwiedzaniem, 
a sam test może być niewystarczający.

2. Niezależnie od sytuacji epidemicznej należy też zawsze pamiętać o zachowaniu minimum 
sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej 
wody mineralnej.

3. Przy wyjazdach zagranicznych prosimy przed i po zawarciu umowy o śledzenie bieżących 
komunikatów z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych MSZ, dostępnych na 
stronach: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) oraz z 
aktualnymi informacjami na stronach internetowych Almaturu.  4.  W przypadku wystą-
pienia jakiś specyficzych zagrożeń zdrowotnych, lub ewentualnego wprowadzenia spe-
cjalnych wymogów sanitarnych Uczestnicy będą informowani przez sprzedawców oferty.

5. Radzimy wszystkim podróżnym przed podjęciem decyzji o wyjeździe, a w szczególności 
uczestnikom wypraw egzotycznych, aby skonsultowali decyzje ze swoim lekarzem.

BPiT Almatur – Katowice sp. z o.o. 
40-096 Katowice ul. 3 Maja 7 
wpisany do KRS pod numerem 000118293, NIP: 634-013-36-77 
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Śląskiego – nr wpisu 0469. 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. 
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 516971. 
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego. 
tel. 32 258 89 46, e-mail: katowice@almatur.pl 
www.almatur.katowice.pl

BPiT Almatur – Częstochowa sp. z o.o. 
42-217 Częstochowa, ul. F. Nowowiejskiego 2
wpisany do KRS pod numerem 0000137026, NIP: 573-000-40-65 
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Śląskiego – nr wpisu 51. 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. 
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 518940. 
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego. 
tel. 34 365 55 67, e-mail: czestochowa@almatur.pl
www.almatur.czestochowa.pl

Almatur – opole sp. z o.o. 
45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2 
wpisany do KRS pod numerem 000069853, NIP 754-0033-74-51.
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka  
Województwa Opolskiego nr 009. 
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.  
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Numer gwarancji: M 516394
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Opolskiego. 
tel. 77 423 28 32, e-mail: opole@almatur.pl   www.almatur.opole.pl

BPiT Almatur – Polska S.A. 
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10 lok. 10  
wpisany do KRS pod numerem. 0000163898, NIP:526-030-43-20 
 Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka  
Województwa Mazowieckiego – nr wpisu k-665.  
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.  
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Numer gwarancji: M518424.  
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
tel. 22 826 26 39, e-mail: office@almatur.pl   www.almatur.pl

BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. 
61-815 Poznań ul. F. Ratajczaka 26/8/111 
wpisany do KRS pod numerem 0000324034, NIP: 779-235-30-24 
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego – nr wpisu 566. 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. 
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Numer gwarancji: M 516970. 
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
tel.: 61 855 76 33, e-mail: poznan@almatur.pl   www.almatur.poznan.pl

organizatorami imprez turystycznych zawartych w niniejszym katalogu są:
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Osobom rozpoczynającym wycieczki w Katowicach, a dojeżdżającym z innych miejscowości, proponujemy w przeddzień wyjazdu lub w dniu powrotu wygodny nocleg w hotelu „Katowice”, w 
super atrakcyjnej cenie. Cennik na str. 6. Hotel usytuowany jest w centrum miasta przy Al. Korfantego 9, niedaleko Dworca PKP, przystanków autobusów liniowych, a także w pobliżu miejsca 
odjazdu autokarów Almaturu (Dworzec PKS). Rezerwacja noclegu bezpośrednio w hotelu tel. 32 256 11 11, po podaniu numeru rezerwacji imprezy Almaturu.

rozkład jazdy nr 6 
 imprezy:  CiTA, CiTB, CiTC, CiTe, CiTG, CiTi, 
CiTT, CiTW, CiTV, CiTX, CerW, KAST, KATD, 

KATS, KBTW,  KCTm, KCTT,  KCTW, KGrP, 
KGTP, KGTT, KHTB, KHTD, KHTm,  KHTS, 

KmTB, KmTo, KmTr, KPTF, KPTJ, KPTV, KrTD, 
KSTD, KSTo, KSTS, KTTB, KTTi, KTTK, KTTr

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 02.00 100 zł
Łódź 03.40 80 zł
Piotrków Tryb. 04.10 80 zł
Radomsko 04.40 50 zł
Częstochowa 05.30 50 zł
Sosnowiec 06.20 30 zł
Poznań 00.15 150 zł
Leszno 01.45 130 zł
Wrocław 03.30 100 zł 
Opole 05.00 50 zł
Gliwice 06.00 30 zł
Kraków 05.30 50 zł
Katowice 07.00 -
*Tychy 07.20
*Bielsko-Biała 08.00 -
Z miast oznaczonych * – brak dojazdu KPTF, KPTJ, KPTV 
Powrót do Katowic (CiTA, CiTC, CiTe, CiTW, 
CiTX, KmTr, KrTD, KTTB, KTTr) ok. godz. 07.30   
Powrót do Katowic (CiTB, CiTG, CiTi, CiTT, 
CiTV, KAST, KSTo, KTTi) ok. godz. 13.30
Powrót do Katowic (KATD, KATS,  KBTW,  KCTm, KCTT,  KCTW,  
KGrP, KGTP, KGTT, KHTB, KHTD,  KHTm, KHTS, KmTB, KmTo, 
KPTF, KPTJ, KPTV, KSTD, KSTS, KTTK) ok. godz. 20.00
Powrót do Katowic CerW ok. godz. 23.00

rozkład jazdy nr 7 
imprezy: KPTB, KPTG, KPTH, KPTK, KPTS, KUTD, 

KUTo

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

*Warszawa 02.00 100 zł
*Łódź 03.40 80 zł
*Piotrków Tryb. 04.10 80 zł
* Radomsko 04.40 50 zł
Częstochowa 05.30 50 zł
Sosnowiec 06.20 30 zł
Poznań 00.15 150 zł
Leszno 01.45 130 zł
Wrocław 03.30 100 zł 
Opole 05.00 50 zł
Gliwice 06.00 30 zł
Katowice 07.00 -
Kraków 08.30 -
**Tarnów 10.15 -
**Rzeszów 11.45 -
 Z miast oznaczonych* - brak dojazdu na imprezy: KPTB
Z miast oznaczonych** - brak dojazdu na imprezy: 
KPTB, KPTG, KPTK, KPTS,
Powrót do rzeszowa KUTo ok. godz. 03.00
Powrót do Katowic KUTo ok. 07.30
Powrót do rzeszowa KUTD ok. godz.  15.30
Powrót do Katowic (KPTB, KPTG, KPTH, KPTK, 
KPTS, KUTD) ok. godz. 20.00

rozkład jazdy nr 8 
 imprezy: KDTB, , KDTS, KDTZ, KPTD, KPTr

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 02.00 100 zł
Łódź 03.40 80 zł
Piotrków Tryb. 04.10 80 zł
Radomsko 04.40 50 zł
Częstochowa 05.30 50 zł
Sosnowiec 06.20 30 zł
Kraków 05.30 50 zł
Katowice 07.00 -
Gliwice 07.45 -
Opole 09.00 -
Poznań 07.15 100 zł
Leszno 08.45 80 zł
Wrocław 10.30 -
Powrót do Wrocławia KDTS ok. godz. 04.00, 
KDTn, KDTZ ok. 10.00, KDTB, KPTD, KPTr ok. godz. 16.30
Powrót do Katowic KDTn, KDTZ  ok. 13.30, 
KDTB, KDTS, KPTD, KPTr ok. godz. 20.00

rozkład jazdy nr 1 
imprezy: KCSD, KCTi, KCTo, KCTr, 

KCTS, KrTo 

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Białystok 08.00 150 zł
Warszawa 11.00 100 zł
Łódź 12.40 80 zł
Piotrków Tryb. 13.20 80 zł
Radomsko 14.00 50 zł
Częstochowa 15.00 50 zł
Sosnowiec 16.10 30 zł
Toruń 10.15 180 zł
Włocławek 11.15 150 zł
Poznań 09.15 150 zł
Leszno 10.45 130 zł
Wrocław 12.45 100 zł
Opole 14.30 50 zł
Gliwice 15.40 30 zł
Lublin 09.30 150 zł
Kielce 13.00 100 zł
rzeszów 12.30 130 zł
Tarnów 13.45 80 zł
Kraków 15.15 50 zł
Katowice 17.00 -
Tychy 17.30 -
Bielsko-Biała 18.15 -
Cieszyn 19.15 -
Powrót do Katowic (KCTi, KCTo, KrTo) ok. 
godz. 07.30
Powrót do Katowic (KCSD, KCTr, KCTS) ok. 
godz. 13.30

rozkład jazdy nr 2 
 impreza: onTS 01 i 03

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 10.00 150 zł
Łódź 12.00 100 zł
Bielsko Biała 07.30 130 zł
Kraków 07.00 150 zł
Katowice 08.30 100 zł
Opole 10.00 100 zł
Wrocław 11.30 80 zł
Leszno 13.30 50 zł
Poznań 15.30 -
Gorzów Wlkp. 17.30 -
Szczecin 20.00 -
Powrót do Szczecina ok. godz. 8:00

impreza: onTS 02
Warszawa 08.00 150 zł
Łódź 10.00 100 zł
Bielsko Biała 05.30 130 zł
Kraków 05.00 150 zł
Katowice 06.30 100 zł
Opole 08.00 100 zł
Wrocław 09.30 80 zł
Leszno 11.30 50 zł
Poznań 13.30 -
Gorzów Wlkp. 15.30 -
Szczecin 18.00 -
Powrót do Szczecina ok. 08.00

rozkład jazdy nr 3 
 imprezy: KBTH, KDTr, KeTP, KFTL, KiTL, 

KiTS, KWTS, PeTC  

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

*Białystok 08.00 150 zł
Warszawa 11.00 100 zł
Łódź 12.40 80 zł
Piotrków Tryb. 13.20 80 zł
Radomsko 14.00 50 zł
Częstochowa 15.00 50 zł
Sosnowiec 16.10 30 zł
*Toruń 10.15 180 zł
*Włocławek 11.15 150 zł
*Lublin 09.30 150 zł
*Kielce 13.00 100 zł
*rzeszów 12.30 130 zł
*Tarnów 13.45 80 zł
Kraków 15.15 50 zł
Katowice 17.00 -
Gliwice 17.45 -
Opole 18.45 -
Poznań 17.00 100 zł
Leszno 18.30 80 zł
Wrocław 20.15 -
**Legnica 21.15 -
**Bolesławiec 21.45 -
Z miast oznaczonych* - brak dojazdów na imprezę: PeTC
Do miast oznaczonych ** - brak powrotu na imprezę: KeTP
Powrót do Wrocławia (KiTS) ok. godz. 04.00
Powrót do Katowic (KeTP, 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 (KWTS) ok. godz. 16.30
Powrót do Katowic (KWTS) ok. godz. 20.00
Powrót do Wrocławia (PeTC) ok. godz. 14.00
Powrót do Katowic (PeTC) ok. godz. 17.30

rozkład jazdy nr 5 
 impreza: KCTD, KCTP, KPTC, oPPn, 

oPSZ, oPAS

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Warszawa 02.00 100 zł
Łódź 03.40 80 zł
Piotrków Tryb. 04.10 80 zł
Radomsko 04.40 50 zł
Częstochowa 05.30 50 zł
Sosnowiec 06.20 30 zł
Kraków 05.30 50 zł
Katowice 07.00 -
Gliwice 07.45 -
Opole 09.00 -
*Wrocław 10.30 -
*z Wrocławia dodatkowo na oPPn, oPSZ, oPAS
Powrót do Katowic ok. godz. 20.00
*Powrót do Wrocławia oPPn, oPSZ, oPAS 
ok. godz. 16.30

rozkład jazdy nr 4 
 impreza: orWm, orWS, orWP

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Wrocław 00.15 200 zł
Opole 01.30 150 zł
Kraków 00.30 200 zł
Katowice 02.00 150 zł
Sosnowiec 02.15 150 zł
Poznań 02.30 300 zł
Częstochowa 03.15 100 zł
Radomsko 04.00 100 zł
Piotrków Tryb. 04.30 100 zł
Łódź 05.30 100 zł
Warszawa 07.00 50 zł
Białystok 10.00 -
Powrót do Białegostoku (orWm, orWP) ok. godz. 16.00
Powrót do Białegostoku (orWS) ok. godz. 20.00
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Rozkłady jazdy

Lista przystanków - Podróże 2021
miASTo mieJSCe oDJAZDU

Białystok ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta

Bielsko – Biała ul. Warszawska 7, dolna płyta Dworca PKS

Bydgoszcz ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo – Widowiskowej Łuczniczka

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

Kielce pl. Niepodległości 1, parking przed Dworcem PKP

Kraków ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta)

Legnica Nowa Wieś Legnicka 44A, Stacja Paliw Orlen przy DK3 za zjazdem z A4 (Legnica) kierunek Jelenia Góra

Leszno ul. Balonowa 55 Stacja Paliw Pieprzyk

Łódź ul. Kątna 1, Stacja Paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1)

olsztyn ul. Sielska 5, stacja paliw Lotos

opole ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowisko A2, B2, C2, D2

Piła al. Niepodległości 45, stacja paliw Orlen

Piotrków Tryb. ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1

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)

rzeszów pl. Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wejściu głównym od strony miasta

Siedlce pl. Zdanowskiego 1, parking przy Dworcu PKP

Sosnowiec ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's

Szczecin ul. K. Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu gł.

Tarnów al. Jana Pawła II 20, stacja paliw GROSAR

Toruń ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu Głównym PKP

Tychy ul. Generała de Gaulle’a 2, parking przy krytym lodowisku

Warszawa al. Jerozolimskie 144; Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11

Włocławek al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów

Wrocław ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy - poziom (- 2 ) stanowiska odjazdowe 10,11

Uwagi: 
1. Na trasach dojazdowych w Polsce, przy liczbie uczestników mniejszej niż 18 

osób, przyjazd może nastąpić mikrobusem, a podczas przejazdów krajowych 
możliwe są przesiadki.

2. Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym od-
jazdem 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 warun-
kami atmosferycznymi, sytuacją na drogach i przejściach granicznych lub inną 
siłą wyższą.  

Czekasz na autokar, a mija godzina odjazdu – DZWoŃ: 
Pozostał Ci kwadrans do odjazdu i wiesz, 

że się spóźnisz na wyjazd – DZWoŃ: 
W czasie odjazdów, poza godzinami pracy biur, w sprawach nagłych związanych z odjazdami prosimy o 

kontakt z telefonem alarmowym:
+48 605 05 48 48

rozkład jazdy nr 10 
imprezy: KLTD, KPTA, KPTe, KPTi,  KPTL, 

KPTm, KPTP, KPTT, KPTW

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Wrocław 03.30 150 zł
Opole 05.00 150 zł
Gliwice 06.00 130 zł
Kraków 05.30 150 zł
Katowice 07.00 130 zł
Sosnowiec 07.15 130 zł
Częstochowa 08.15 100 zł
Radomsko 09.00 100 zł
Piotrków Tryb. 09.30 80 zł
Łódź 10.15 80 zł
**Poznań 07.30 150 zł
*Warszawa 12.00 50 zł
Z miast oznaczonych * brak dojazdu na imprezy 
KPTe, KPTi,  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, KPTi, KPTT, KPTW, ok. godz. 15.30

rozkład jazdy nr 9
 imprezy: KLTB

miasto Godz. 
odjazdu

Dopłata 
za miejsce 
wsiadania

Wrocław 16.00 150 zł
Opole 17.30 150 zł
Kraków 16.30 150 zł
Katowice 18.00 130 zł
Sosnowiec 18.15 130 zł
Częstochowa 19.15 100 zł
Radomsko 20.00 100 zł
Piotrków Tryb. 20.30 80 zł
Łódź 21.15 80 zł
Poznań 18.30 150 zł
Warszawa 23.00 50 zł
*Białystok *02.00 wyjazd -
* wyjazd w drugim dniu imprezy
Powrót do Białegostoku KLTB ok. godz. 00.30




