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Twój Agent

SpiS trEści
SAMOLOTEM
3/ ARABSKIE OPOWIEŚCI
4/ ZAPACH ESPRESSO I SMAK POMARAŃCZY
5/ POD SŁOŃCEM TOSKANII
6/ EDYNBURG
7/ KORNWALIA
8/ RUMUŃSKA MOZAIKA
9/ STAMBUŁ
10/ HOLA BARCELONA
11/ FIESTA DOBRA NA WSZYSTKO
12/ BUDA I PESZT
13/ FRANCJA ELEGANCJA

AUTOKAREM
14/ POCZTÓWKI ZE SZWAJCARII
15/ PODRÓŻ PEŁNA DZIUREK
16/ CZECHY ZNANE I NIEZNANE
16/ ZROZUMIEĆ CZECHA
17/ BAWARIA - KRAJ JAK MALOWANY
18/ SCHWARZWALD I JEZIORO BODEŃSKIE
19/ TRASA ROMANTYCZNA WZDŁUŻ RENU
20/ GDZIE NOWE SPOTYKA STARE
21/ ACH JAK PIĘKNIE
22/ AUSTRIACKA KRAINA CUDÓW
23/ WIEDEŃ I OKOLICE 
24/ A W KRAKOWIE NA BRACKIEJ
25/ WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ
26/ MAGICZNY DOLNY ŚLĄSK
27/ CUD, ŻUBR I PODLASIE
28/ ROZTOCZE I LUBELSZCZYZNA
29/ RUSZAJ NA ŻUŁAWY
30/ WROCŁAW I PARK MUŻAKOWSKI
31/ TORUŃ CZY BYDGOSZCZ
31/ ŁÓDŹ KREUJE

WYCIECZKI DWUDNIOWE
32/ POZNAJ POZNAŃ
32/ GÓRNE ŁUŻYCE
33/ HAMBURG-BREMA
33/ HAMBURG MUZYCZNIE
34/ UROKI MIAST STAREJ HANZY
34/ TURYNGIA
35/ DREZNO
35/ MIŚNIA I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA
36/ BACH W LIPSKU
36/ 7 JEZIOR I MORZE
37/ W KRAINIE CZAROWNIC
37/ OGRODY I SAMOCHODY

WYCIECZKI JEDNODNIOWE
38/ STRALSUND
38/ HIDDENSEE
39/ RUGIA NA BIAŁO I ZIELONO
39/ BIAŁE PERŁY RUGII
39/ RUGIA AKTYWNIE
40/ SPREEWALD
40/ BARNIMERLAND
41/ POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE
41/ POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE NA BIS
42/ W KRAINIE DYNI I SZPARAÓW
42/ BERLIN
43/ BERLIN MUZYCZNIE
43/ BERLIN ALTERNATYWNIE
44/ POCZDAM
44/ POCZDAM INACZEJ
45/ PRZYRODNICZO I HISTORYCZNIE WZDŁUŻ DOLNEJ ODRY
45/ PIKNIK NAD ODRĄ
46/ SZLAKIEM WINA I OGRODÓW
46/ KOŁOBRZEG I OGRODY HORTULUS
47/ ARGENTYŃSKIE TANGO

EMIRATY ARABSKIE
WŁOCHY
WŁOCHY
WIELKA BRYTANIA
WIELKA BRYTANIA
RUMUNIA
TURCJA
HISZPANIA
HISZPANIA
WĘGRY
FRANCJA

SZWAJCARIA, NIEMCY
HOLANDIA, NIEMCY
CZECHY
CZECHY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY, AUSTRIA
AUSTRIA, NIEMCY
AUSTRIA, CZECHY, NIEMCY
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA, NIEMCY
POLSKA
POLSKA

POLSKA
POLSKA, NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY

NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
NIEMCY
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
PROPOZYCJA NA ROK 2024
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Abu Dhabi
 Dubaj

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE 

 IRAN 

 OMAN 

 ARABIA SAUDYJSKA 

 KATAR 

DZIEŃ I Godz. 21.15 Odlot samolotu z Warszawy, zbiór-
ka 2 godziny przed wylotem. 

DZIEŃ II Przylot do Dubaju o godz. 06.05.. Bagaże zo-
stawiamy w recepcji,. Czas na odpoczynek i zjedzenie 
śniadania. Zakwaterowanie w  hotelu w  godzinach po-
południowych. Dubaj, dawniej niewielka arabska wio-
ska, dziś jedno z najbardziej kosmopolitycznych miast 
świata. Dubaj, jeden z siedmiu emiratów składających 
się na Zjednoczone Emiraty Arabskie, zamieszkuje po-
nad 200 narodowości. To miejsce, gdzie wszystko jest 
naj: najpiękniejsze, najlepsze, największe. Jeśli kiedy-
kolwiek czytaliście o cudach Dubaju, słuchaliście opo-
wieści znajomych, albo wpadły Wam w ręce foldery lub 
zdjęcia, to uwierzcie - w tych historiach nie ma ani gra-
ma przesady. Podobno, kiedy zapytano Szejka, czemu 
w  Dubaju wszystko musi być naj-wyższe, naj-droższe, 
naj-lepsze…Odpowiedział: - A czemu nie? Nocleg w ho-
telu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zaczniemy od 
Starego Dubaju. Spacer po najstarszej dzielnicy miasta 
Bastakiya z pełnymi uroku wąskimi uliczkami wijącymi 
się między majestatycznymi domami. Odwiedzimy tak-
że historyczną dzielnicę Al Fahidi ze starą architekturą 
arabską. Następnie przepłyniemy tradycyjną taksówką 
wodną do dzielnicy Deira, w której do dzisiaj widać han-
dlową przeszłość miasta. Odwiedzimy słynne arabskie 
targi – suki, a najlepsze, najstarsze i najbardziej znane 
mieszczą się w Deirze. W przeszłości były czymś więcej 
niż tylko miejscem robienia zakupów. Ludzie odwiedzali 
je, by się spotkać z przyjaciółmi lub usłyszeć wieści z da-
lekiego świata od przypływających handlarzy. My uda-
my się na Targ Złota i Targ Przypraw. Zobaczymy także 
Dubai Frame, jeden z najbardziej charakterystycznych 
budynków Dubaju, który w 2018 roku otrzymał status 
zabytku kultury. Dubajska ramka to tak naprawdę dwa 
niezależne wieżowce o  wysokości 150 metrów, które 

zostały połączone 93-metrową kładką. Taka konstruk-
cja pozwoliła uzyskać efekt spektakularnej ramy, która 
stała się symbolem nowego i starego miasta i skąd roz-
tacza wspaniały widok na Dubaj. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Popołudniem wyjazd na 
zwiedzanie Nowego Dubaju. Tętniące życiem dzielnice 
z  ich współczesną architekturą wyraźnie kontrastują 
z tradycyjnymi arabskimi wieżami wiatrowymi Madinat 
Jumeirah, często nazywanymi „Małą Wenecją”. Odwie-
dzimy Palma Jumeirah, jedną z największych na świecie 
sztucznych wysp, gdzie ulokowano wiele luksusowych 
hoteli i restauracji. Z perspektywy lotu ptaka sztuczny, 
złożony z  meliorowanych terenów archipelag, kształ-
tem przypomina drzewo palmowe. Pojedziemy tam 
jednoszynowym bezzałogowym pociągiem monorail. 
Czeka nas też wizyta na najwyższym otwartym tarasie 
widokowym na świecie, znajdującym się na 124 piętrze 
Burj Khalifa i podziwianie wspaniałej panoramy miasta. 
Odwiedzimy także Dubai Mall. To największe centrum 
handlowe na świecie, ale też wyjątkowe centrum roz-
rywki. Na powierzchni 112,4 ha znalazło się miejsce na 
1200 sklepów, 150 restauracji, kryty park rozrywki, lo-
dowisko, mający 155 mln lat szkielet dinozaura, ogrom-
ny wodospad i gigantyczne akwarium, w którym pływa 
33 tys. morskich żyjątek, a samo akwarium dzięki swo-
im rozmiarom trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa. 
Wieczorem obejrzymy pokaz fontann, czyli spektakl 
wody, światła i muzyki. Pod taflą wody 12 hektarowego 
jeziora Burdż, na powierzchni równej dwóm boiskom 
do piłki nożnej, umieszczono potężne strumienie wody, 
które podświetlane tańczą w rytm popularnych melo-
dii. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Do południa czas na relaks 
i  wypoczynek. Popołudniem proponujemy wycieczkę 
na safari.  Podczas wycieczki będziemy mieli okazję po-

dziwiania pustynnych krajobrazów. Odwiedzimy także 
obóz beduinów. Dla chętnych możliwość ozdobienia 
ciała tatuażem z  henny, a  pod wieczór czeka na nas 
przepyszne barbecue. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Dzisiaj odwiedzimy Abu 
Dhabi, stolicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty we wspaniałym 
Wielkim Meczecie Szejka Zajida. Zbudowany w całości 
z marmuru może pomieścić ponad 40 tysięcy wiernych.  
Zobaczymy także Qaṣr Al Waṭan – piękny i najważniej-
szy pałac reprezentacyjny emiratów i Emirates Palace, 
najbardziej luksusowy hotel świata oraz wieże Etihad 
Towers – młodszym podróżnym znane szczególnie 
z  filmu „Szybcy i  Wściekli 7”. Następnie przejedzie-
my wzdłuż wybrzeża zwanego Corniche, mieszczą się 
przy nim najbardziej reprezentacyjne budowle stolicy. 
Przejazd na wyspę Saadiyat, gdzie powstają oddziały 
najsłynniejszych muzeów świata – paryskiego Luwru 
i nowojorskiego Guggenheima. Objazd Abu Zabi zakoń-
czy się na wyspie Yas, na której mieści się tor Formuły 
1. W  jego pobliżu znajduje się atrakcja dla lokalnych 
mieszkańców oraz tysięcy turystów – park rozrywki 
Ferrari, największy na świecie tego typu obiekt zbudo-
wany w klimatyzowanej hali. Powrót do Dubaju. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. 
Czas na relaks i wypoczynek. Dla chętnych proponuje-
my rejs statkiem po Dubai Marina. To tutaj wokół Ma-
riny ulokowała się masa szklanych wieżowców, w któ-
rych znajdują się tysiące mieszkań, ale również liczne 
hotele. Będzie to zwieńczenie naszego spotkania z Du-
bajem…a  widok od strony wody na miasto dostarczy 
nam wielu wrażeń. Przejazd na lotnisko. Wylot samo-
lotu do Warszawy o godz. 16.40. Przylot do Warszawy 
o godz. 20.15. 

ArABSkiE opowiEści

CENA:  4 720 PLN

TERMIN:
12.11 – 18.11.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Warszawa – Dubaj – Warszawa
• 5 noclegów w hotelu
• wyżywienie: 5 śniadań 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (40 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport na trasie wycieczki
• wycieczkę na safari
• opiekę lokalnego przewodnika
• bagaż rejestrowany 20 kg i bagaż 
   podręczny
• opłatę na Turystyczny Fundusz
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 145 EUR, 
• dopłata do pokoju 1 os. – 2 800 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• bilet lotniczy Szczecin – Warszawa 
   – Szczecin + 1 nocleg w hotelu 
   w Warszawie – informacje w biurze
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 15 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował
• wjazd do ZEA możliwy jest na podstawie 
   ważnego paszportu
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem może 
   nastąpić na lotnisku w Dubaju
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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SYCYLIA

Noto 

Syrakuzy 

Katania 

Savoca 
Palermo 

Erice 

wulkan EtnaMarsala
Monreale

Taormina

CENA: 5 590 PLN

TERMIN:
28.04 – 05.05.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Katania – Berlin
• 7 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport na trasie wycieczki
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• bagaż osobisty o wymiarach 45x36x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 65 EUR 
• bagaż rejestrowany 15 kg – 390 PLN, 
   23 kg – 490 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 800 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował 
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem 
   może nastąpić na lotnisku w Katani
• kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Brandenburg, zbiór-
ka na lotnisku 2,5 godziny przed wylotem. Przylot do 
Katanii, która jest drugim co do wielkości miastem Sy-
cylii. To, co bezsprzecznie czyni Katanię wyjątkową, to 
bliskość Etny, największego aktywnego wulkanu w Eu-
ropie, który już kilkukrotnie zalewał miasto zakrywając 
część zabudowy lawą. Zobaczymy m.in. Plac Duomo, 
katedrę św. Agaty, fontannę dell` Elefante, Pałac degli 
Elefant – siedzibę władz miejskich, ulicę Vittorio Ema-
nuele. Przejazd do hotelu. Czas na relaks i odpoczynek. 
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd na Etnę, najwyż-
szy czynny wulkan Europy. Etna wpisana jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest najchętniej od-
wiedzanym miejscem na wyspie. Wjedziemy autokarem 
na wysokość ok. 2000 m n.p.m. i  stąd przejdziemy do 
jednego z wygasłych kraterów. Dla chętnych wjazd gon-
dolą i samochodami terenowymi do głównego krateru. 
Przejazd do Taorminy, zwanej „perełką Sycylii”, jedne-
go z najpiękniejszych miasteczek we Włoszech. Zawie-
szona na wzgórzu pomiędzy niebem i morzem, z wido-
kiem na Etnę i przeciwległe wybrzeże Kalabrii, wzbudza 
ogrom emocji i nikogo nie pozostawi obojętnym. Ideal-
na pocztówka z Sycylii wyglądałaby jak kolaż zdjęć z Ta-
orminy. Stare Miasto to średniowieczne pałace, wąskie 
uliczki i niewielkie place, kamienne schodki i mnóstwo 
kwiatów. Spacer po mieście i wizyta w Teatrze Antycz-
nym. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Noto, stolicy 
sycylijskiego baroku, które w  2002 roku zostało wpi-
sane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i  Przyrodniczego UNESCO. Noto jest miastem staran-
nie przemyślanym, opartym na sprawdzonych wzorach 
architektonicznych (m.in. z Wiednia). Wszystko tu zna-
komicie się z sobą komponuje, nie ma rzeczy zbędnych 
ani przypadkowych. Właśnie ta harmonia sprawia, że 
Noto jest uznawane za jedno z najpiękniejszych miast 
europejskich. Barok prezentuje się tu ze swej najlep-

szej strony, wyrzeźbiony w brzoskwiniowo-miodowym 
kamieniu. Zobaczymy: Piazza Immacolata otoczony 
budowlami o wspaniałych barokowych fasadach, m.in. 
klasztor San Salvatore i  kościoły Santa Chiara, San 
Francesco oraz katedrę San Nicolo z  wiodącymi do 
niej imponującymi schodami. Następnie przejazd do 
Syrakuz, kiedyś jednego z  najpotężniejszych miast 
greckich. Zwiedzimy starówkę, położoną na wyspie Or-
tiga. Spacerując po jej uliczkach i zaułkach dotrzemy do 
eleganckiego placu Piazza Duomo. Odwiedzimy także 
Park Archeologiczny Neapoli z teatrem greckim, Ołtarz 
Hierona II oraz latomie czyli kamieniołomy, z  których 
najciekawszy to tzw. Ucho Dionizosa o niezwykłej aku-
styce. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i wypoczy-
nek w  miejscowości nadmorskiej. Dla chętnych możli-
wość indywidualnego wyjazdu komunikacją miejską do 
Taorminy. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i prze-
jazd w kierunku Palermo. Po drodze odwiedzimy miej-
scowość Savoca. To właśnie tu Francis Ford Coppola 
postanowił w  1971 roku nakręcić m.in. scenę z  filmu 
„Ojciec chrzestny”, przedstawiającą ślub Michaela Cor-
leone z Apollonią. Miejscowość zamieszkana jest przez 
niecałe dwa tysiące osób. Jednak pomimo przybywają-
cych tu licznie turystów z całego świata, wciąż można 
poczuć typowy klimat powolnego życia – la bella vita. 
Słońce spływające po ścianach niziutkich, murowanych 
budynków przyklejonych do skał, ciasne brukowane 
uliczki, ciągle obecny zapach cytrusów, przemykające 
cichaczem koty i widoki z gatunku tych, które mocniej 
zapisują się w sercu niż na kliszy aparatu. Przejazd do 
hotelu w okolicach Palermo, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd do Palermo, miasta 
kontrastów i  niespodzianek. Palermo urokliwie po-
łożone na wzgórzu nad zatoką zachwyca arabskimi, 
normańskimi, średniowiecznymi i barokowymi budow-

lami oraz przepiękną zielenią parków, ale także straszy 
zniszczeniem. To miasto, gdzie duma i wyniosłość stoi 
obok biedy i  fantazji, gdzie zaniedbanie towarzyszy 
elegancji ze śródziemnomorską estetyką i  wdziękiem. 
Spacer po mieście i czas wolny na indywidualne delek-
towanie się urokami miasta. Następnie odwiedzimy 
Monreale, gdzie znajduje się jeden z najwspanialszych 
zabytków sakralnych w  całej Europie – niesamowita 
katedra wpisana na listę UNESCO. Z zewnątrz wygląda 
dość niepozornie, a w swoim wnętrzu kryje naprawdę 
znakomite dzieła sztuki m. in. wspaniałe mozaiki wy-
konane ze szczerego złota, wśród których szczególnie 
zachwyca ogromna mozaika przedstawiająca Chry-
stusa Pantokratora. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.

DZIEŃ VII Śniadanie w  hotelu. Dzisiaj zwiedzimy za-
chodnią Sycylię. Zaczniemy od malowniczego miastecz-
ka Erice. Choć niewielkie, jest jednym z bardziej zaska-
kujących miejsc na Sycylii. I to nie tylko przez wzgląd na 
lokalizację, która gwarantuje niezapomniane widoki za-
równo na wnętrze wyspy, jak i jej wybrzeże oraz morze. 
Erice może się pochwalić spójną, kamienną, średnio-
wieczną zabudową. Wąskie, brukowane uliczki wiją się 
między budynkami, pozwalając przyjrzeć się codzien-
nemu życiu mieszkańców. Zobaczymy zamek Castello 
di Venere, zbudowany w  miejscu starożytnej świątyni 
Wenus oraz uroczy kościół św. Urszuli. Przejazd trasą 
nadmorską wzdłuż bardzo ciekawego odcinka wybrze-
ża – płytkie wody laguny zdobią tradycyjne, zabytkowe 
wiatraki, które służą do wypompowywania wody mor-
skiej i pozyskiwania soli. Następnie odwiedzimy dawne 
fenickie miasto Marsala, które sławę zawdzięcza pro-
dukowanym tu mocnym, deserowym winom o tej samej 
nazwie. Wizyta w winiarni, możliwość degustacji wina 
Marsala. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. 
Przejazd na lotnisko w Katanii. Wylot samolotu do Ber-
lina na lotnisko Brandenburg.

ZApAcH ESprESSo i SMAk poMArAŃcZY 
Sycylia pełna kontrastów
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CENa: 4 150 zł

TERMIN:
12.09 – 16.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Piza – Berlin
• 4 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport na trasie wycieczki
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• bagaż osobisty o wymiarach 45x36x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 90 EUR 
• bagaż rejestrowany 15 kg – 430 PLN, 
   20 kg – 520 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował 
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem 
   może nastąpić na lotnisku w Pizie
• kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ I Wylot samolotu z Berlina, zbiórka na lotnisku 
2,5 godziny przed odlotem. Przelot do Pizy, od któ-
rej rozpoczniemy zwiedzanie. Miasto kojarzone jest 
przede wszystkim ze swoim największym symbolem, 
słynną Krzywą Wieżą, każdego roku zastępy turystów 
przyjeżdżają obejrzeć tę budowlę. Zobaczymy Plac Cu-
dów ze wspomnianą słynną wieżą, baptysterium i kate-
drę. Przejazd do hotelu w Montecatini Terme. Czas na 
odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd pociągiem do Florencji, 
stolicy Toskanii. Florencja to miasto, o  którym można 
mówić długo, o której przepychu i sztuce słyszał chyba 
każdy. Miasto, do którego każdy chciałby przyjechać, by 
choć na chwilę zobaczyć tę wspaniałą, przepełnioną du-
chem renesansu, stolicę włoskiej Toskanii. Najbardziej 
znaną atrakcją Florencji jest katedra Santa Maria del 
Fiore zwana przez mieszkańców po prostu Duomo. Flo-
rencka świątynia jest czwartym największym kościołem 
na świecie, a jej kopuła projektu Brunelleschiego, będą-
ca arcydziełem renesansowej inżynierii, należy do naj-
bardziej rozpoznawalnych symboli Włoch. Zobaczymy 
także: Piazza del Duomo, baptysterium, kościół Santa 
Croce, Piazza Della Signoria z fontanną Neptuna, Wieżę 
Giotta, Ponte Vecchio, Palazza Vecchio. Czas wolny. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Pienzy, nazywa-

nej miastem utopijnym. W  porównaniu z  Pienzą inne 
miasta w Toskanii czy gdziekolwiek indziej muszą wy-
glądać chaotycznie. Choć Pienza została stworzona 
przez papieża-humanistę, Piusa II, to miasto to jest 
niemal zbyt idealne, by było ludzkie i  zbyt cenne, by 
było religijne. Każda fontanna, każdy plac i wszystkie 
obrazy są harmonijne, ulice są równie romantyczne jak 
ich nazwy – ulice „miłości”, „pocałunku” i „szczęścia”. 
Popularność Pienzy znacząco wzrosła dzięki wpisa-
niu centrum miasta na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w 1996 roku i otaczającej ją doliny Val d’Orcia 
– za piękno krajobrazu – w 2004 roku. Okolice Pienzy 
z  kasztanowcami otaczającymi miasto, cyprysami, 
gajami oliwnymi, makami i  polami słoneczników są 
równie piękne jak samo miasto. W Pienzie nie można 
odmówić sobie doznań kulinarnych! W końcu to tutaj 
wytwarzany jest ser owczy Pecorino di Pienza, można 
go spróbować w najróżniejszych postaciach. Przejazd 
do Montepulciano, miasteczka słynącego z  produk-
cji win, gdzie będzie można skosztować tych trunków 
w licznych urokliwych winiarniach. Zapraszamy na de-
gustację lokalnych trunków. Powrót do hotelu. Obiado-
kolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Sieny, miasta św. 
Katarzyny. Antyczny układ Sieny nie zmienił się od stu-
leci, a jej zabytkowe centrum od 1995 roku znajduje się 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto jest 

malowniczo położone na toskańskich wzgórzach. Nie-
gdyś Siena była jednym z  najpotężniejszych włoskich 
miast-państw, w średniowieczu konkurowała z Floren-
cją o  rządy nad Toskanią. Dziś rywalizuje z  Florencją 
o tytuł najpiękniejszego miasta regionu. Panuje tu spe-
cyficzna - można by rzecz toskańska - atmosfera. Na 
głównym placu miasta do późnej nocy przesiaduje tłum 
ludzi, mieszkańcy i  turyści leżą na ceglanej posadzce, 
odpoczywają, jedzą lody, czytają książki lub rozmawia-
ją z przyjaciółmi. Zobaczymy katedrę Piazza del Cam-
po, na którym odbywają się coroczne palio. Czas wolny. 
Przejazd do San gimignano, zwanego miastem „pięk-
nych wież” i słynącego z najlepszych lodów na świecie. 
Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza Della Cisterna, 
główna ulica ze sklepami z miejscowymi wyrobami. Po-
wrót do hotelu, Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu. Prze-
jazd do Lukki, miasta z  pięknymi romańskimi ko-
ściołami z  wykwintnymi fasadami. Lukka to miasto 
włoskiego kompozytora muzyki operowej, Giacomo 
Pucciniego, to tutaj maestro się urodził. Spacer ulicz-
kami może stanowić prawdziwą podróż w czasie. Labi-
rynt wąskich uliczek, urokliwe place, średniowieczna 
zabudowa, w  tym imponujące wieże robią ogromne 
wrażenie. Zwiedzanie: katedra, kościół San Michele, 
bazylika San Frediano. Przejazd na lotnisko w Pizie, wy-
lot do Berlina.

poD SŁoŃcEM toSkANii

Piza
FRANCJA Montecatini Terme

MontepulcianoSiena 
San Gimignano

Lukka
Florencja

Pienza 
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DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Brandenburg, zbiór-
ka na lotnisku 2,5 godziny przed wylotem. Przylot do 
Edynburga, transfer komunikacją miejską do hotelu. 
Edynburg jest stolicą Szkocji, położoną na wzgórzach, 
tuż obok wygasłego wulkanu. Jest to miasto bardzo 
klimatyczne, z własnym charakterem i duszą. Ma swój 
niepowtarzalny styl i mroczne historie, które na długo 
mogłyby zająć niejednego poszukiwacza przygód. Kusi 
wyjątkowym położeniem, wiktoriańską architekturą 
i klimatycznymi pubami. Wieczorny spacer po okolicy. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Najważniejszą wizytów-
ką Edynburga jest wpisane na listę UNESCO zabytkowe 
centrum, na które składają się Stare oraz Nowe Miasto. 
Spacer wzdłuż Królewskiej Mili. Royal Mile, esencja 
średniowiecznego miasta, z  przylegającymi uliczkami 
jest perłą architektury. Jednym z  ważniejszych punk-
tów na trasie jest Plac Parlamentarny oraz katedra św. 
Idziego, najważniejsza świątynia w Edynburgu. Stąd już 
bardzo blisko na Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się 
jedna z najstarszych i najpotężniejszych fortec Wielkiej 
Brytanii – Zamek Edynburski. Zobaczymy królewskie 
komnaty, skarbiec z  insygniami oraz więzienie. Będzie 
to podróż po burzliwej historii Szkocji i Edynburga. Na-
stępnie wybierzemy się do najbardziej kolorowej części 
miasta, Grassmarket, który pomimo setek barw, skry-

wa w sobie mroczną tajemnicę...Ciekawym elementem 
architektonicznym Starego Miasta są bardzo wąskie 
przejścia pomiędzy budynkami, łączące dwie ulice, 
tzw. close. Przejdziemy kilkoma takimi uliczkami, aby 
zanurzyć się w ciemne i ponure zaułki miasta. Czas na 
wizytę w typowym szkockim pubie. Powrót do hotelu. 
Nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie rozpocznie-
my od przejścia pod Pałac Holyrood, by przyjrzeć się 
szkockiej rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej. Po 
drodze zobaczymy szkocki budynek parlamentu. Przej-
ście na wzgórze Calton Hill nazywane „Akropolem Pół-
nocy”, skąd rozpościera się najpiękniejsza panorama 
na miasto. Idealne miejsce na spacer w  otoczeniu za-
bytkowych pomników i obiektów. Następnym punktem 
będzie Nowe Miasto, które szczyci się spójną i eleganc-
ka zabudową. Przejdziemy fragmentem ulicy Princess 
Street mijając luksusowy hotel Balmoral z okazałą wie-
żą zegarową oraz pomnik słynnego poety szkockiego, 
Waltera Scotta. Popołudnie spędzimy w  Królewskim 
Ogrodzie Botanicznym, który wiosną zachwyca ferią 
kolorów i  zapachów. Czas wolny. Dla chętnych możli-
wość wizyty w  Narodowym Muzeum Szkocji. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyruszymy w  podróż w  głąb 

Szkocji. Park Narodowy Loch Lomond i  The Tros-
sachs jest pierwszym narodowym parkiem Szkocji, 
utworzonym decyzją Szkockiego Parlamentu w  2002 
roku. Dziś właśnie tam się wybierzemy. Miejsce to sły-
nie z pięknych, górskich krajobrazów, które w połącze-
niu z jeziorami tworzą bajkową scenerię. Zanim jednak 
tam dojedziemy odwiedzimy destylarnię whisky, gdzie 
dowiemy się w jaki sposób powstaje „woda życia”. Już 
żadne alembiki, „malt” i inne cuda nie będą mieć przed 
nami tajemnic. Po wizycie w  destylarni przejedziemy 
nad jezioro Loch Lomond, zatrzymamy się w  jednej 
z  turystycznych miejscowości i  przespacerujemy się 
brzegiem jeziora. Jest to doskonałe miejsce, aby zwol-
nić i delektować się naturą w całej okazałości. Przejazd 
przez park narodowy dostarczy nam wielu wrażeń. 
Przyroda tego miejsca, jej surowy charakter i  drama-
turgia krajobrazów zachwyca każdego. Wracając do 
Edynburga zatrzymamy się na chwilę w miejscu, gdzie 
podziwiać będzie można most kolejowy zawieszony 
nad rzeką Forth. Ta imponująca żelazna konstrukcja 
niegdyś była najdłuższym tego typu mostem na świe-
cie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu transfer na lotnisko w Edynbur-
gu. Przelot z Edynburga do Berlina na lotnisko Branden-
burg.

EDYNBUrG

CENA: 4 200 PLN

TERMIN:
01.05 – 05.05.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Edynburg – Berlin
• 4 noclegi w hotelu w Edynburgu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard (KL 30 000 EUR, 
   NW 3 000 EUR, bagaż 300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko
• transport w IV dniu wycieczki
• opiekę pilota – przewodnika
• bagaż osobisty o wymiarach 45x36x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu, bilety 
   komunikacji miejskiej, transfer 
   lotnisko-hotel-lotnisko, zestawy 
   audioguide – 75 GBP
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 1 280 PLN
• bagaż rejestrowany 15 kg – 380 PLN, 
   23 kg – 450 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował 
• wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy jest 
   na podstawie ważnego paszportu
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem może 
   nastąpić na lotnisku w Edynburgu
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Edynburg 

 WIELKA BRYTANIA 

jezioro Loch Lomond
Park The Trossachs 
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DZIEŃ I Wylot samolotu z  lotniska w Berlinie, zbiórka 
2,5 godziny przed odlotem. Przylot do Bristolu, przejazd 
na Półwysep Kornwalijski. Kornwalia to najbardziej wy-
sunięta na południowy zachód część Wielkiej Brytanii, 
zwana Riwierą Angielską. Nazwę tę zawdzięcza łagod-
nemu klimatowi, przepięknym, piaszczystym plażom, 
uroczym zatoczkom morskim i bujnej, śródziemnomor-
skiej roślinności. Tu oddycha się świeżym powietrzem, 
silny wiatr plącze włosy, a na języku można wyczuć nut-
kę soli. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
 
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Kornwalia to nie tylko błękit 
oceanu, fale uderzające o klify i zapierające dech w pier-
siach widoki, to także rejon dawniej kopalni posiadający 
rudy cyny, czy złoża kaolinu i gliny potrzebnych do wyra-
biania porcelany. W  2006 roku Krajobraz górniczy Korn-
walii i Zachodniego Devonu został wpisany na listę UNE-
SCO. Dziś odwiedzimy Ogrody Eden Project, które są 
doskonałym przykładem rekultywacji dawnego i obecnie 
wyeksploatowanego wyrobiska kaolinu. Eden Project to 
pierwsze na taką skalę ogrody botaniczne, w których moż-
na podziwiać egzotyczne rośliny oraz poznawać problemy 
związane z  ciągłą degradacją środowiska naturalnego 
przez człowieka. W tym futurystycznych ogrodzie domi-
nują dwie olbrzymie szklarnie, zwane biomami. Idealnie 
wkomponowane w  otoczenie wyglądają niesamowicie, 
jakby wybudowane przez olbrzymie owady, a  nie ręką 
człowieka. Pod kopułami zgromadzono około 18 tysięcy 
różnych gatunków roślin pochodzących z  wielu różnych 
stref klimatycznych świata. Całość podzielona jest na 
trzy różne ekosystemy. Przejazd na najbardziej wysunięty 
na południe punkt stałego lądu w całej Wielkiej Brytanii 
– Lizard Point. Przylądek ten stanowi przepiękny punkt 
widokowy. Znajduje się tu latarnia morska i kilometry ście-
żek trekkingowych. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecz-
nych zatok, w której zatonęło wiele statków. Właśnie tu 
znajduje się jedyny w całej Wielkiej Brytanii obszar wystę-
powania ofiolitu – kompleksu skał magmowych, uformo-
wanych pod powierzchnią oceanu. Skały te są częściowo 
budulcem tutejszych klifów, ale i  innych często podwod-

nych skał, które właśnie stwarzają niebezpieczeństwo dla 
żeglugi. Wyruszymy na spacer ścieżką wybrzeża Kornwalii 
wijącą się ponad klifami i zatoczkami, oferującej wspaniałe 
widoki i najlepszą możliwość poznania tego regionu. Oko-
liczne klify, dzika przyroda i imponująco wystające z wody 
skały będą plenerem zdjęć. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ III Wczesne śniadanie w hotelu. Dziś odwiedzimy 
brytyjski kawałek tropików. Przejazd na lotnisko Land’s 
End, krótki przelot na wyspę St. Mary’s, która jest naj-
większą w archipelagu wysp Scilly. Położone zaledwie 
35 mil od wybrzeża Kornwalii, wyjątkowo piękne, nieza-
tłoczone i nieskażone, wydają się światem oderwanym 
od rzeczywistości. Archipelag składa się z  ponad stu 
wysp, atoli i wysepek i  słynie z piaszczystych plaż, ła-
godnego klimatu i swobodnego wyspiarskiego stylu ży-
cia. Po wylądowaniu na St. Mary’s przejdziemy do portu 
skąd przedostaniemy się na wyspę Tresco. Tresco słynie 
z  Abbey Gardens, subtropikalnego ogrodu krajobrazo-
wego założonego w  połowie XIX wieku przez polityka 
Augustusa Smitha, który był właścicielem Scilly przez 
ponad trzy dekady. Zajmujący siedem hektarów ogród 
korzysta z  wyjątkowego mikroklimatu, który pozwala 
na wzrost wielu egzotycznych gatunków roślin, od palm 
dżungli po pustynne sukulenty. Na Tresco nie ma sa-
mochodów, więc jedynym sposobem na poruszanie się 
jest spacer lub rower. Zwiedzanie ogrodów. Powrót na 
wyspę St. Mary’ś. Czas wolny. Powrót promem do Pen-
zance. Podczas rejsu podziwiać będziemy kornwalijskie 
klify, a przy odrobinie szczęścia może uda się zobaczyć 
delfiny czy rekiny. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd w  stronę zachodniego 
krańca wyspy. Zaczniemy od wsypy św. Michała. Z racji 
tego, że jest to wyspa pływowa przedostaniemy się na 
nią pieszo podczas odpływu lub łódką podczas przypły-
wu. Zwiedzanie wyspy. Z  każdego miejsca rozciąga się 
przepiękny widok na Półwysep Kornwalijski i  otwarte 
morze. Kolejnym punktem będzie amfiteatr Minack. Ten 
niezwykły teatr na powietrzu powstał w latach trzydzie-

stych poprzedniego wieku, a inspiracją była sztuka Wilia-
ma Szekspira – ‘Sen nocy letniej’. Wykuto go w skale pod 
opadającym klifem, w  tle sceny rozpościera się Morze 
Celtyckie oraz skały wystające z  wody. Przejazd na ko-
niec lądu. Land’s End to malowniczy, skalisty przylądek 
stanowiący najdalej wysunięty na zachód punkt Anglii. 
Surowy krajobraz, wysokie granitowe klify kontrastu-
jące z  lazurową wodą Oceanu Atlantyckiego to widoki, 
które będziemy tam podziwiać. Nie zabraknie także 
czasu na zdjęcie pod słynnym drogowskazem. Widok 
jest nieprawdopodobny. Przejazd do miejscowości St. 
Ives. To jedno z najbardziej bajecznych i malowniczych 
miejsc w Kornwalii oraz całej Wielkiej Brytanii, które od 
wieków przyciąga artystów. Podczas spaceru wąziutkimi 
uliczkami miasta obejrzymy domy rybaków z niebieskimi 
drzwiami, domy górników z  czarnymi drzwiami i  domy 
rolników z zielonymi drzwiami. Białe mury domów, bruko-
wane uliczki, kolorowe okna i drzwi, liczne galerie nadają 
wyjątkowego uroku temu miejscu. Być może tu skusicie 
się Państwo na lokalne Cornish Pasties? Są to ręcznie ro-
bione przekąski wyglądem przypominające pieroga z na-
dzieniem mięsno-warzywnym. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie i przejazd 
do miejscowości Bath. Będziemy jechać przez Park Naro-
dowy Dartmoor, który zajmuje obszar blisko 780 km². Su-
rowy krajobraz często pokryty gęstymi mgłami zdomino-
wany jest przez wrzosowiska, granitowe skały i moczary. 
Z Dartmoore związanych jest również wiele mrocznych 
legend i historii. Przyjazd do malowniczo położonego na 
wzgórzach Mendip miasta Bath, które swą nazwę za-
wdzięcza występowaniu w tym miejscu naturalnych wód 
termalnych i Rzymianom, którzy ten fakt postanowili wy-
korzystać. Piękne położenie w dolinie rzeki Avon oraz ele-
gancja zdobyły uznanie na całym świecie i obecnie Bath 
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Spacer po mieście. Przejazd do hotelu. Nocleg

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu, transfer na lotnisko. Wy-
lot z Bristolu do Berlina na lotnisko Brandenburg.

KORNWALIA

CENA: 5 990 PLN

TERMIN:
20.08 -25.08.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Bristol – Berlin
• 5 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant Standard 
   (KL 30 000 EUR, NW 3 000 EUR, bagaż 300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport na trasie wycieczki
• przelot samolotem na wyspy Scilly oraz 
   powrót promem z wysp do Penzance w dniu III
• opiekę pilota – przewodnika
• bagaż osobisty o wymiarach 45x36x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu, bilety 
   komunikacji miejskiej, zestawy 
   audioguide – 140 GBP
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 1500 PLN
• bagaż rejestrowany 15 kg – 390 PLN, 
   23 kg – 490 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował 
• wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy jest 
   na podstawie ważnego paszportu
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów
• w przypadku niesprzyjających warunków 
   pogodowych wycieczka na wyspy Scilly 
   może być odwołana i zostanie 
   zrealizowany program alternatywny.

WIELKA
BRYTANIA

Eden Project

Teatr Minack
Land’s End

St. Ives

Lizard PointWyspy Scilly

Bath 
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DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Brandenburg, zbiór-
ka na lotnisku 2,5 godziny przed wylotem. Przylot do 
Bukaresztu. Pełen kontrastów i  fascynujący, bliski, 
ale wciąż rzadko odwiedzany – rumuński Bukareszt 
to niezwykła mieszanina starego i  nowego. Doświad-
czony dość boleśnie na przestrzeni ostatnich stuleci, 
w tym szczególnie ciężko w czasach komunistycznych, 
czasami chyba zapomina, że kiedyś szczycił się imie-
niem „Paryża Wschodu”. A jednak jest to miasto, które 
przy bliższym poznaniu da się polubić, miasto intrygu-
jące i  zaskakujące. Miasto, które potrafi oczarować, 
które żyje pełnią życia, na przekór wszystkim dziejo-
wym przeciwnościom... Przejazd bulwarami miasta do 
hotelu. Zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Następ-
nie spacer po starówce z domami w stylu neobrynko-
wiańskim. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu opuszczamy Bukareszt. Za-
czniemy od zwiedzenia największego założenia klasz-
tornego Rumunii monastyru Horezu. Klasztor stanowi 
arcydzieło stylu brankowiańskiego słynącego z  archi-
tektonicznej równowagi, bogactwa rzeźbiarskich de-
tali i malowideł. Świątynia obok funkcji religijnych peł-
niła funkcje kulturalne i edukacyjne stając się w XVIII 
wieku szkołą malarstwa ściennego i ikonowego co za-
pewniło jej rozpoznawalność na całych Bałkanach. Ser-
cem monastyru jest cerkiew św. Heleny i Konstantyna 
znajdująca się na dziedzińcu otoczonym krużgankami. 
Następnie zobaczymy Narodowy Rezerwat Muzeum 
Trowantów zawierający największą liczbę zebranych 
„żywych kamieni” , które po deszczu zachowują się jak 
jakaś dziwna forma życia – pęcznieją, wydają dziwne 
dźwięki, a  na ich powierzchni powstają okrągłe wy-
pustki. Przejazd do Curtea de argeş, letniej siedziby 
hospodarów wołoskich. Wspaniała cerkiew klasztorna 
mistrza Manole łączy wszystko to, co najlepsze w  ar-
chitekturze Wschodu i  Zachodu: elementy serbskie, 
tureckie i  ormiańskie, dystynkcję gotyku i  bogactwo 
orientalnej arabeski. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Przejazd szosą trans-
fogarską, uznawaną za najpiękniejszą drogę Euro-

py. Droga liczy przeszło 100 km i  powstała w  latach 
1970-1974 z inicjatywy ówczesnego komunistycznego 
przywódcy Rumunii – Nicolae Ceauşescu. Z początku 
szosa ta miała znaczenie militarne, a  jej budowa po-
chłonęła ogromne ilości pieniędzy i okupiona została 
dużymi stratami w  ludziach. Słynna droga obfituje 
w atrakcyjne widoki, a samo jej położenie na wysoko-
ści ponad 2000 m n.p.m. robi mocne wrażenie. Czas 
wolny przy jeziorze Bâlea. Przejazd do Sybina. Miasto 
to jedno z największych i najciekawszych miast Sied-
miogrodu, ośrodek o  kilkuwiekowych tradycjach na-
ukowych i kulturalnych. Rozległa, dobrze zachowana 
starówka kryje kilka obiektów najwyższej rangi – jak 
ewangelicki kościół parafialny, Stary Ratusz czy pałac 
Brukenthala, mieszczący wspaniałą kolekcję malar-
stwa – a także dziesiątki innych zabytków, przywołu-
jących średniowieczny krajobraz miejski. Obiadoko-
lacja we wsi Sibiel, najpiękniejszej wsi pasterskiego 
obwarzanka wokół Sybina, tzw. Marginimea Sibiului. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Zaczniemy od wizyty 
w  miasteczku Mediasz, które dawniej było jednym 
z  ważniejszych ośrodków Siedmiogrodu. Zobaczymy 
Gród Margareta, kościół św. Małgorzaty z  XIV wieku, 
wznoszący się na wzgórzu i ufortyfikowany wysokimi 
murami oraz basztami oraz centrum miasta z  wieko-
wymi kamienicami. Następnie zwiedzimy warowny 
kościół we wsi Biertan, który znajduje się na liście 
UNESCO. Pierwotnie kościół nie był ufortyfikowany, 
zbudowano go prawdopodobnie na początku XIV wie-
ku. Protestancką świątynią stał się w  XVI wieku, gdy 
większość mieszkańców wsi przeszła na to wyznanie. 
Kiedy terenom tym zaczęły zagrażać najeźdźcy z Turcji 
kościół ufortyfikowano. Przejazd do Sighisoary, naj-
lepiej zachowanego saskiego miasta w  Transylwanii, 
w  którym wedle legendy urodził się Wlad Palownik. 
Otoczona murami i basztami starówka została w cało-
ści wpisana na listę UNESCO. Podczas spaceru zoba-
czymy XIV wieczną wieżę zegarową, będącą symbolem 
miasta, kościół Na Wzgórzu, kościół Klasztorny i dom 
Drakuli. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Braszowa, jednego 
z najstarszych miast Siedmiogrodu, pięknie położone-
go u podnóża Karpat. Braszów to dwa światy: skrom-
nych krasnoludkowych domków w  części rumuńskiej 
i okazałej, barokowo wykwintnej dzielnicy saskiej, ob-
ramowanej murami miejskimi. Spacer po saskiej części 
miasta, gdzie zobaczymy m.in ratusz miejski i Czarny 
Kościół, część rumuńskiej dzielnicy Schei z charaktery-
styczną niską zabudową. Zwiedzimy także niezwykły 
warowny kościół w Prejmer. Przejazd do Sinai nazy-
wanej rumuńskim Zakopanem. Zwiedzanie słynnego 
zamku Peles, XIX wiecznej letniej rezydencji pierw-
szej rumuńskiej pary królewskiej – Karola I  i  Elżbiety 
z domu Wied. Zamek łączy w sobie niemiecką estetykę 
i włoską elegancję, uważany jest za miniaturę Wersalu 
i nazywany jest „ Perłą Karpat”. Obok, na terenie parku 
otaczającego zamek Peles, znajduje się mniejszy za-
mek Pelisor, wybudowany dla następcy tronu. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. 
Zwiedzanie Bukaresztu zaczniemy od Pałacu Pri-
maveri, dawnej rezydencji Ceausescu. Pałac został 
wybudowany w  latach 1964-1965 i  przez cały okres 
dyktatury mieszkała tutaj rodzina Ceausescu. Rezy-
dencja ma 90 pokoi, w tym prywatne spa i otoczona 
jest dużym ogrodem. Przez kilka lat obecne władze 
Rumunii nie miały pomysłu na zagospodarowanie 
tego miejsca. Pałac był wykorzystywany jako miej-
sce, gdzie spotykały się międzynarodowe delegacje 
odwiedzające Rumunię. Koszt utrzymania pałacu był 
jednak na tyle duży, że władze wystawiły w 2014 roku 
budynek na sprzedaż, próbowały też go wynająć. 
Wartość obiektu była jednak zbyt wysoka i nie uda-
ło się znaleźć nabywcy, w  efekcie miasto podzieliło 
niezwykle drogą ziemię w tym miejscu i częściowo ją 
sprzedało. Zwiedzimy także monumentalną cerkiew 
Sfantul Gheorghe Nou, która została ufundowana 
przez wdowę po wybitnym mężu stanu i  miłośniku 
sztuki – hospodarze Konstantynie Brancoveanu. 
Transfer na lotnisko. Wylot samolotu z  Bukaresztu. 
Przylot do Berlina.

rUMUŃSkA MoZAikA

CENA: 4 350 PLN

TERMIN:
08.06 – 13.06.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Bukareszt – Berlin
• 5 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard (KL 30 000 EUR, NW 3 000 EUR, 
   bagaż 300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport na trasie wycieczki
• opiekę pilota-przewodnika
• bagaż podręczny 10 kg o wymiarach 
   55x40x20 cm i bagaż osobisty 
   o wymiarach 40x20x25 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 300 RON
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
• bagaż rejestrowany 20 kg – od 440 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował 
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem może 
   nastąpić na lotnisku Bukareszcie
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

RUMUNIA

UKRAINA

SERBIA
Bukareszt

Curtea de arges

Sybin 
Medias 

Biertan Sighisoara 

Braszów Prejmer 

Sinaia
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TURCJA

DZIEŃ I  Wylot samolotu z  Berlina. Zbiórka na lotni-
sku 2,5 godziny przed odlotem. Przylot do Stambułu. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w  pokojach. 
Stambuł, położony na dwóch kontynentach, może po-
chwalić się historią sięgającą VI w. p.n.e. Bizancjum, 
Konstantynopol, wreszcie Istanbul (Stambuł) – w tym 
miejscu rozgrywały się zdarzenia ważne dla całej ludz-
kości. Niewiele jest miast o  tak niesamowitej prze-
szłości i  jeszcze bardziej wciągającej współczesności. 
Miasto, które kształtowała burzliwa historia, przez 
ponad stulecie było świadkiem turbulencji, wzlotów 
i upadków oraz zmian, które uczyniły je tym, czym jest 
dzisiaj – niesamowitym megalopolis z nutą wyraźnego 
sentymentu. Do Stambułu podróżuje się także w  po-
szukiwaniu aromatów, zapachu przypraw na bazarze, 
mocnej herbaty pijanej w  małych herbaciarniach czy 
pieczonego mięsa, które ląduje na talerzu w formie ke-
babu. Dla chętnych wieczorny spacer i pierwsze spoj-
rzenie na Stambuł. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Stam-
bułu osmańskiego. Zaczniemy od zwiedzania meczetu 
Hagia Sophia, uznawanego za jedną z  najwspanial-
szych budowli świata. Jeśli ktoś wejdzie do wnętrza 
świątyni to zrozumie, jak wspaniałe było to osiągnię-
cie i  nie zdziwi się słowom cesarza Justyniana, który 
podczas konsekracji kościoła w 537 roku wykrzyknął: 
”Salomonie przewyższyłem Ciebie!”. Następnie zo-
baczymy najpiękniejszy meczet Stambułu – Błękitny 
Meczet z 6 minaretami. Przydomek “błękitny” meczet 

zawdzięcza ozdobieniem go ponad 20 tysiącami cera-
micznych płytek ze słynnego Izniku, skąd pochodziły 
najpiękniejsze wyroby ceramiczne w  całym imperium 
osmańskim. Zwiedzimy także Hipodrom, dawny tor 
wyścigów konnych i rydwanów, zbudowany za czasów 
rzymskiego cesarza Septymiusza Sewera w  203 roku 
naszej ery oraz cysterny Yerabatansaray. Wizyta na 
największym krytym targowisku świata – Wielkim Ba-
zarze, który istnieje już od XV w. Targowisko wydaje 
się bulgotać i kipieć od nadmiaru pięknych dźwięków, 
kolorów i zapachów, które skumulowały się w jednym 
miejscu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Udamy się w  miejsce, 
gdzie spotykają się wody Złotego Rogu, Cieśniny Bos-
for i  Morza Marmara, tam zobaczymy Pałac Topkapi. 
Był on siedzibą osmańskich sułtanów od zdobycia 
przez nich Konstantynopola przez prawie 400 lat, 
zbudowany na miejscu bizantyjskiego akropolis. Dziś, 
wpisany na listę zabytków UNESCO, jest jedną z  naj-
większych atrakcji turystycznych Stambułu i  bardzo 
ważnym miejscem dla całego świata islamskiego – ze 
względu na przechowywane tu relikwie Mahometa. 
Pałac był swego rodzaju odrębnym miastem, gdzie 
oprócz znakomitych apartamentów sułtańskich, znaj-
dowały się również meczety, biblioteki, szkoły, stajnie, 
kuchnie, zbrojownie – wszystkie połączone siecią dróg 
i  rozległymi dziedzińcami, z  których roztacza się nie-
samowity widok na Bosfor. Zwiedzanie głównego pa-
łacu, skarbca i haremu. Następnie zwiedzanie Meczetu 

Sulejmana Wspaniałego, największego z tureckich me-
czetów, który jest piękną pamiątką i apogeum potęgi 
osmańskiej Turcji, dziełem słynnego architekta Sinana. 
Rejs statkiem po Bosforze, gdzie będziemy mieli możli-
wość spojrzenia na wielomilionowe, zatłoczone miasto 
z zupełnie innej perspektywy. Wiele zabytków – pała-
ców i meczetów najefektowniej prezentuje się właśnie 
od strony wody, tu też stawia swoje rezydencje turecka 
elita. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie pałacu Dol-
mabahce. Wybudowano go w  1856 roku na polecenie 
sułtana Abdulmecida, któremu znudził się kompleks 
Topkapi, ale najważniejszym rezydentem nie był jed-
nak żaden sułtan, lecz pierwszy prezydent Republiki 
Tureckiej – Ataturk. Pałac kosztował równowartość 35 
ton złota, w jego wnętrzu znajduje się kryształowy ży-
randol o 750 lampach, ważący 4,5 tony, będący darem 
od królowej Wiktorii. W  pałacu znajduje się również 
największa kolekcja bakaratowych żyrandoli na świe-
cie, z tego szkła wykonano także jedne z poręczy scho-
dów. Teraz coś dla ciała, czyli wizyta w hammanie – tra-
dycyjnej łaźni tureckiej. Na zakończenie proponujemy 
wizytę na bazarze rybnym Kum Kapy. Wieczorem dla 
chętnych pokaz tańców tureckich połączony z kolacją. 
Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Czas 
wolny. Transfer na lotnisko. Wylot samolotu ze Stam-
bułu. Przylot samolotu do Berlina.

StAMBUŁ

CENA: 3 650 PLN

TERMIN:
01.05 – 05.05.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Stambuł – Berlin
• 4 noclegi w hotelu w centrum Stambułu
• wyżywienie:4 śniadania
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transfery lotnisko – hotel - lotnisko
• opiekę pilota i lokalnego  przewodnika
• bagaż rejestrowany 20 kg i bagaż 
   podręczny
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu, bilety 
   komunikacji miejskiej i podmiejskiej, 
   zestawy audioguide – ok. 110 EUR
• 3 obiadokolacje i 1 kolacja z pokazem 
   tańców tureckich – 550 PLN (napoje 
   płatne dodatkowo)
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 470 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie 
• wjazd do Turcji możliwy jest tylko 
   z paszportem ważnym min. 6 miesięcy 
   od daty powrotu
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem 
   nastąpi na lotnisku w Stambule.
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CENA :  2 890 PLN

TERMIN:
25.03 – 28.03.2023
09.11 – 12.11.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Barcelona – Berlin
• 3 noclegi w hotelu w Barcelonie
• wyżywienie: 3 śniadania 
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• bagaż osobisty o wymiarach 40x20x25 cm 
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu, bilety 
   komunikacji miejskiej i podmiejskiej 
   i zestawy audioguide ok. 70 EUR
• bagaż rejestrowany, ceny od 390 zł
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 500 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 PLN.

UWAgI:
• Do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, 
   z którym pasażer będzie podróżował
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

DZIEŃ I  Wylot z  Berlina, zbiórka 2,5 godziny przed 
wylotem. Przylot do Barcelony. Przejazd do hote-
lu. Wspaniałe zabytki, plaże, słońce, tapasy… Nikogo 
z pewnością nie dziwi fakt, że Barcelona co roku znaj-
duje się w czubie listy najchętniej odwiedzanych miast 
w Europie. Barcelona skrywa miłe niespodzianki, nawet 
przed tymi, którzy sądzą, że już ją znają. Zwiedzanie 
zaczniemy od Placu Katalońskiego, najbardziej ruchli-
wego placu w mieście. Zobaczymy też słynną ulicę La 
Rambla, największy deptak miasta, gdzie mieszają się 
różne języki i kultury, pełno tu straganów z pamiątka-
mi, kwiaciarni i  ulicznych grajków. Odwiedzimy także 
targowisko La Boquería, gdzię będziemy mieli możli-
wość spróbowania „tapasów” i  innych lokalnych przy-
smaków. Czas wolny. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Stolica Katalonii to najlep-
sze miejsce, aby poznać sztukę Antonio Gaudíego. Tak 
jak kiedyś Antonio Gaudí kochał Barcelonę, tak dziś Bar-
celona kocha tego artystę. Dzisiaj zobaczymy najsłyn-
niejsze barcelońskie budowle tego artysty. Zaczniemy 

od kościoła Sagrada Familia, będącego największym 
dziełem Gaudíego. Ta niezwykła bazylika jest prawdo-
podobnie jednym z  najbardziej charakterystycznych 
budynków nie tylko w Barcelonie, ale i w całej Hiszpa-
nii. Dla wielu obcokrajowców stanowi ona symbol tego 
kraju, a pamiątki z Hiszpanii, które tutaj znajdziemy to 
w  50% przedstawienia właśnie tej budowli. Przejazd 
na ulicę Passeig de Gràcia. Jest ona jedną z najbardziej 
luksusowych, eleganckich, ale również najdłuższych 
arterii Barcelony ze słynnymi domami zaprojektowany-
mi przez Gaudíego – Casa Milà i Casa Batlló. Kolejnym 
punktem będzie zwiedzanie Dzielnicy Gotyckiej. Choć 
jej nazwa wskazuje na to, że powinny znajdować się tu-
taj wyłącznie budynki z okresu średniowiecza, to z po-
wodzeniem wiele z nich pochodzi także z XIX i XX wie-
ku. To jednak nie wszystko. W Barrio Gótico znajdziemy 
też jedyne takie miejsca w Barcelonie, gdzie znajdują się 
pozostałości po architekturze Rzymian z  IV w. Spacer 
wąskimi uliczkami i przejście do portu, gdzie obejrzymy 
Pomnik Kolumba i obiekty portowe. Czas wolny. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od zwiedzania 
Wzgórza Montjuïc z obiektami olimpijskimi, skąd rozta-
cza się piękny widok na miasto. Następnie odwiedzimy 
Park Güell. W zamierzeniu Eusebiego Güella, bogatego 
kupca, obecny Parc Güell miał być ekskluzywną dziel-
nicą, czy wręcz miastem-ogrodem, którego stworzenie 
powierzył wybitnemu architektowi – Antonio Gaudíe-
mu. Ostatecznie z ambitnych planów niewiele wyszło, 
ale ogród (park) stał się wielką atrakcją dla turystów. 
Piękno tego miejsca zostało docenione także na arenie 
międzynarodowej, w  1984 roku Park Güell został wpi-
sany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czas 
wolny. Dla chętnych wizyta na stadionie Camp Nou - 
legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadiono-
wym muzeum, gdzie zgromadzono pamiątki związane 
z historią drużyny i jej najlepszych zawodników (wstęp 
ok. 30 €). Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu 
i transfer na lotnisko. Wylot samolotu do Berlina. Przy-
lot na lotnisko Brandenburg. 

HolA BArcEloNA

Barcelona

FRANCJA

HISZPANIA
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FiEStA DoBrA NA wSZYStko
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Brandenburg, zbiórka 
na lotnisku 2,5 godziny przed wylotem. Przylot do Ma-
lagi. Przejazd na wybrzeże Costa de la Luz. Po drodze 
zatrzymamy się w  eleganckim andaluzyjskim kurorcie 
Marbella. Swoje posiadłości mają tutaj gwiazdy, w por-
cie cumują jachty warte miliony euro, a po ulicach mkną 
najnowsze modele Ferrari. Miejscowość oferuje piękne 
słoneczne wybrzeże o długości łącznej około 26 km, wy-
posażone we wszystkie możliwe udogodnienia. Spacer 
po malowniczej starówce z epoki renesansu. Czas wolny 
na La Plaza de los Naranjos, malowniczym placu, który 
wypełniony jest drzewkami pomarańczy. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na wycieczkę do 
Kadyksu. Miasto założone przez Fenicjan, co daje mu 
status najstarszego w tej części Europy, a ponadto wy-
różnia się architekturą i zabudową. Kolonialny styl, któ-
ry bardziej przypomina Kubę niż andaluzyjskie pueblo 
blanco, nadaje Kadyksowi wyjątkowości i  przyciąga 
turystów. Położone na wąskim półwyspie portowe mia-
sto zaczynało wyprawy Krzysztofa Kolumba i  niegdyś 
stanowiło prawdziwą potęgę. To właśnie Kadyks stał się 
ulubioną scenerią reżyserów z całego świata. Nagrywa-
no tu chociażby przygody Jamesa Bonda a  i  nierzadko 
Kadyks grał… Hawanę. Już sam wjazd do miasta otoczo-
nego ze wszystkich stron wodami zatoki i oceanu, robi 
niesamowite wrażenie. Perełką jest Stare Miasto, odgro-
dzone od reszty wielkimi murami obronnymi, za którymi 
znajdują się wielkie, otwarte place, piękna katedra, sze-
rokie aleje portowe oraz wysokie domy z wieżyczkami. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Jerez de la 
Frontera. Miasto słynące z win, koni i flamenco, zacho-
wało starówkę, która została wpisana na listę zabytków 
historyczno-artystycznych. To jedno z  najznamienit-
szych miast prowincji Kadyksu, łączy dostojność ary-
stokratycznych pałaców z  ludowym klimatem typowo 
andaluzyjskich domostw. Cechy te widoczne są co roku 

podczas obchodów „Feria de Caballo” (targów koni), 
imprezy o międzynarodowym znaczeniu turystycznym. 
Tutaj też produkuje się najsłynniejsze na świecie sherry 
i brandy. Odwiedzimy jedną z takich piwnic winiarskich 
gdzie będziemy degustować i poznawać tradycje miasta 
związane z winem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas odrobi-
na egzotyki – wyprawa do Maroka. Przejazd do położo-
nego najbardziej na południu Hiszpanii miasta Tarifa, 
skąd promem przepłyniemy przez najwęższy odcinek 
Cieśniny Gibraltarskiej do marokańskiego Tangeru. 
Miasto to z  niezwykle barwną historią w  starożytno-
ści skolonizowane było przez Fenicjan, następnie pod 
władzą rzymską, arabską, a w XV wieku zdobyte przez 
Portugalczyków i oddane Brytyjczykom. W XVII wieku 
ponownie wraca pod rządy arabskie, ale jako miasto 
portowe nadal stanowi łakomy kąsek dla europejskich 
mocarstw. Panoramiczny objazd Tangeru, a  następnie 
spacer po medynie, gdzie odwiedzimy charakterystycz-
ne targowiska nazwane sukami oraz wizyta w starej, wa-
rownej części miasta z urokliwymi, wąskimi uliczkami. 
Na zakończenie, dla chętnych, proponujemy tradycyjny 
marokański obiad. Rejs powrotny do Hiszpanii. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Sewilli, 
stolicy Andaluzji, miasta Carmen, Don Juana i  Figara. 
Zabytkowy zespół architektoniczny miasta jest wpi-
sany na listę UNESCO. Zaczniemy od panoramicznej 
przejażdżki po portowej dzielnicy El Arenal z  najwspa-
nialszą w Hiszpanii areną do walki z bykami. Następnie 
zwiedzanie Placu Hiszpańskiego z kompleksem pałaco-
wo-ogrodowym z ceramicznymi dekoracjami, będącymi 
wizytówką miasta. Spacer starą żydowską dzielnicą 
Santa Cruz, pełną malowniczych zaułków. Zobaczymy 
także XV wieczną katedrę Najświętszej Marii Panny, je-
den z najwspanialszych gotyckich kościołów na świecie, 
w którym znajduje się kaplica z grobowcem Krzysztofa 
Kolumba. Wizyta w Alkazarze, dawnym pałacu królew-

skim, z pięknymi ogrodami. Powrót do hotelu. Obiado-
kolacja i nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i wypoczy-
nek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wycieczka po wybrzeżu Costa 
del Sol. Dzisiaj ruszamy na szlak „białych miasteczek”, 
z  których słynie Andaluzja. Położone na terenie gór 
Sierra de Grazalema oraz Parku Narodowego Andaluzji, 
umiejscowione na wzniesieniach, otoczone wijącymi 
się wąwozami, odseparowane od świata zewnętrznego, 
przez co tak spokojne i bezpieczne, śnieżnobiałe- niczym 
diamenty- pięknie połyskują w  promieniach słońca. Za-
czniemy od Arcos de la Frontera osadzonego na spek-
takularnej „ściętej” skale, pełnego zakątków, które przy-
pominają o jego arabskiej spuściźnie. Odwiedzimy także 
miasteczko Setenil de las Bodega. Białe zabudowania 
są usytuowane piętrowo. Te z budynków, które mieszczą 
na niższej wysokości, mają zadaszenie w  postaci po-
wierzchni skał, a  jednocześnie ta sama skała może być 
podłogą w  budynku położonym wyżej. Zdarzają się też 
wąskie pasaże i  uliczki, które częściowo lub całkowicie 
są przykryte skałami. Taka zabudowa tworzy niezwykle 
romantyczną scenerię, a jednocześnie sprawia, że bardzo 
łatwo znaleźć tu zacienione miejsce, w którym możemy 
odpocząć od palącego, andaluzyjskiego słońca. Przejazd 
do Rondy, jednego z  najpiękniejszych „białych miast” 
w Andaluzji, nazywanej miastem wiszących domów. Er-
nest Hemingway pisał o niej, że jest „żywą kulisą teatral-
ną”. Zobaczymy Plaza de Toros, jedną z najstarszych aren 
korridy, imponujący most Puente Nuevo, z którego roz-
pościera się piękny widok na przepaść wąwozu rzek Tag 
i  Guadalevin. Pospacerujemy także po starówce i  zoba-
czymy XVII wieczny pałac Casa del Rey Moro z ogrodami 
wiszącymi nad przepaścią. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. 
Przejazd na lotnisko w  Maladze. Przelot do Berlina na 
lotnisko Brandenburg.

CENa: 6 250 pLN

TERMIN:
12.10 – 19.10.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Malaga– Berlin
• 7 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport na trasie wycieczki
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• bagaż osobisty o wymiarach 45x36x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 65 EUR
• bagaż rejestrowany 15 kg – 430 PLN, 
   23 kg – 540 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• dopłata do pokoju 1 os. – 800 PLN
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane 
   jest podanie danych dokumentu, 
   z którym pasażer będzie podróżował
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem może 
   nastąpić na lotnisku w Maladze
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

HISZPANIA
PORTUGALIA

MAROKO

Costa de la Luz

Kadyks
Jerez de la Frontera

Sewilla

Tanger

Arcos de la Frontera Setenil de las Bodega
Ronda

Marbella
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CENA: 3 700 PLN

TERMIN:
13.05 – 16.05.2023
09.11 – 12.11.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Budapeszt – Berlin
• 3 noclegi w hotelu w Budapeszcie
• wyżywienie: 3 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transfer lotnisko-hotel-lotnisko
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny 10 kg o wymiarach 
   55x40x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu, bilety 
   komunikacji miejskiej i podmiejskiej 
   i zestawy audioguide ok. 90 EUR
• bagaż rejestrowany, ceny od 390 zł
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 630 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane jest 
   podanie danych dokumentu, z którym 
   pasażer będzie podróżował
• spotkanie z pilotem-przewodnikiem może 
   nastąpić na lotnisku w Budapeszcie
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ I Wylot samolotu z lotniska w Berlinie. Zbiórka 
na lotnisku 2,5 godziny przed odlotem. Przylot do Bu-
dapesztu i transfer do hotelu. Stolica Węgier jest peł-
nym życia europejskim miastem, w  którym poczujesz 
wielkomiejskiego ducha, zwiedzisz wspaniałe zabytki, 
pospacerujesz po wspaniałych mostach i naddunajskim 
pasażu, wykąpiesz się w łaźni i posłuchasz muzyki. Cha-
rakterystyczne położenie po dwóch stronach potężnej 
rzeki Dunaj zagwarantowało aglomeracji miano jednej 
z najpiękniejszych w Europie. Spacer po okolicy. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu. Atrakcje 
miasta to prawdziwa mieszanka miejsc historycznych, 
imponujących budowli sprzed wieków, dedykowanych 
wypoczynkowi term, modnych klubów, bogatej tradycji 
i wybornej kuchni. Dzisiaj zwiedzimy Budę. Zobaczymy: 

kościół św. Macieja, Bastion Rybacki – efektowną forte-
cę zbudowaną i nazwaną tak na cześć rybaków bronią-
cych tego miejsca podczas najazdów tureckich, Wzgó-
rze Gelerta, na szczycie którego znajduje się cytadela 
oraz pomniki Wyzwolenia i św. Gelerta. Rejs statkiem 
po Dunaju na wyspę Małgorzaty i spacer po wyspie. Bu-
dapeszteńczycy powiadają, że miłość zaczyna się i koń-
czy na Wyspie Małgorzaty, a to dlatego, iż te piękne zie-
lone tereny były ulubionym miejscem zakochanych od 
XIX wieku. Spacer po uliczce Vaci, która jest głównym 
deptakiem miasta. Czas wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiaj zwiedzamy Peszt. 
Zobaczymy Plac Lajosa Kossutha, wyjątkowe histo-
rycznie miejsce z  pomnikami bohaterów węgierskich: 
Lajosa Kossutha oraz Ferenca Rakoczego oraz węgier-
skim Parlamentem, jednym z  największych na świe-

cie budynków rządowych. Zwiedzimy także bazylikę 
św. Stefana, drugą co do wielkości budowlę sakralną 
na Węgrzech z  zachwycającym wnętrzem i  miejscem 
szczególnego kultu – kaplicą św. Prawicy. Na zakończe-
nie przejdziemy na Plac Bohaterów, miejsce stworzone 
na obchody 1000-lecia Państwa Węgierskiego z  po-
mnikiem millenium, kolumnadami przedstawiającymi 
węgierskich bohaterów narodowych. Obok placu znaj-
duje się park miejski i bajkowy zamek Vajdahunyad oraz 
najsłynniejsze węgierskie baseny termalne – kąpielisko 
Sechenyiego. Czas na relaks w miejskich termach. Noc-
leg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z  pokojów. 
Czas na indywidualne „smakowanie” uroków Buda-
pesztu. Transfer na lotnisko. Wylot samolotu do Berli-
na. Przylot do Berlina.

BUDA i pESZt

AUSTRIA

SERBIACHORWACJA

RUMUNIA

Budapeszt
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Montresor
Chenonceau
Villandry

Amboise
Blois Chambord

DZIEŃ I Wylot samolotu z Berlina. Zbiórka na lotnisku 
Brandenburg 2,5 godziny przed odlotem. Przylot do Pa-
ryża. Transfer do hotelu. Paryż to stolica Francji i jedno 
z  najpiękniejszych miast świata. To stolica mody, kul-
tury, miejsce, gdzie można zjeść wytworną kolację, ale 
też zadowolić się bagietką i  butelką wina w  plenerze. 
Zwiedzanie zaczniemy od słynnej paryskiej wyspy Île de 
la Cité, na której znajduje się Katedra Notre Dame, którą 
po ostatnim pożarze może podziwiać tylko z zewnątrz. 
Następnie zobaczymy Dzielnicę Łacińską, gdzie bliskość 
Sorbony sprawia, że jest to centrum życia kulturalne-
go i  towarzyskiego. Zobaczymy także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im. G. Pompidou, które mieści się w ory-
ginalnym budynku. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Luwru 
uważanego za najwspanialsze muzeum świata. Znajdu-
ją się tu dziesiątki tysięcy dzieł sztuki z  różnych epok 
i różnych zakątków świata, a najsłynniejszym jest obraz 
Leonarda da Vinci – Mona Lisa. Główne wejście do mu-
zeum stanowi usytuowana na dziedzińcu przed Luwrem 
szklana piramida, wybudowana na wzór egipskiej Pira-
midy Cheopsa. Następnie spacer po Ogrodach Tulierie 
– największym i najstarszym parku Paryża. W ogrodach 
znajdziemy wiele rzeźb, fontann, dwa duże baseny oraz 
dwa muzea. Jest to miejsce, które chętnie odwiedza-
ją Paryżanie, jak i  turyści. Przejście na Plac Concorde 
z  charakterystycznym, pochodzącym z  Luksoru obeli-
skiem egipskim. Zbudowany na planie ośmiokąta plac, 
był świadkiem ścięcia ponad tysiąca głów, w tym Ludwi-
ka XVI i  jego żony Marii Antoniny. Kolejnym punktem 
będzie Panteon, miejsce spoczynku najbardziej zasłu-
żonych Francuzów. Wśród nich pochowana jest Polka, 
Maria Skłodowska – Curie. Spacer Polami Elizejskimi 
uznawanymi za najbardziej reprezentatywną ulicę Pa-
ryża, Francuzi nazywają ją nawet „La plus belle avenue 
du monde”, czyli najpiękniejszą aleją świata. Powrót do 
hotelu. Nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiaj opuszczamy Paryż 

i  udajemy się w  Dolinę rzeki Loary, gdzie znajduje się 
ponad 300 zamków, tworzących unikatowy kompleks 
przekroju architektury od średniowiecza aż po XIX wiek. 
Otoczone malowniczymi ogrodami, średniowiecznymi 
miasteczkami i  wartkimi wodami Loary były dawniej 
miejscem, gdzie działa się historia. To tu, w sercu Francji, 
spiskowano, zdradzano, więziono i  mordowano. Choć 
czas przyniósł zapomnienie, dawne rezydencje władców 
i szlachty przetrwały, będąc dziś jedną z największych 
atrakcji w kraju. Wyjątkowy krajobraz kulturowy wpisa-
no w 2000 roku na listę UNESCO. Zaczniemy od wizyty 
w  zamku Montrésor, często nazywanego „polskim 
zamkiem”. Pałac przez 30 lat był własnością Ksawerego 
Branickiego, który zgromadził w nim pamiątki z Polski 
m.in. po Janie III Sobieskim. Na tle innych zamków nad 
Loarą wyróżnia się oryginalnym wystrojem sprzed 150 
lat. Czas na degustację słynnych francuskich win. Na-
stępnie odwiedzimy zamek Chenonceau, który czaruje 
swoją lekkością i niepowtarzalnym wdziękiem. Wybudo-
wany jest na rzece Cher, wpływającej do Loary i otoczo-
ny ogrodami w stylu francuskim. Jest to jedna z najefek-
towniejszych budowli w dolinie Loary. Na zakończenie 
odwiedzimy renesansowy pałac w  Villandry, który 
słynie przede wszystkim ze wspaniałych, trójpoziomo-
wych, geometrycznych ogrodów. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie. Dzisiejszego dnia zwiedzimy ko-
lejne piękne zamki w Dolinie Loary. Zaczniemy od Clos 
Luce, zamku położonego na skraju miasteczka Ambo-
ise. Pałac gościł Leonarda da Vinci przez ostatnie trzy 
lata jego życia. Do Francji przybył on na zaproszenie kró-
la Franciszka I, który oddał mu posiadłość, by da Vinci 
mógł w niej tworzyć. Jeden z najwybitniejszych umysłów 
w dziejach świata odszedł w zamkowej sypialni w 1519 
roku. Następnie odwiedzimy zamek w  Blois. Przez 
wzgląd na liczne przebudowy i  rozbudowy oryginalne-
go kompleksu prezentuje on przekrój architektury od 
gotyku po klasycyzm. Zamek był siedzibą wielu królów 
Francji. To właśnie stąd w 1429 Joanna d’Arc wyruszyła 
do Reims po błogosławieństwo Arcybiskupa przed wy-

prawą mającą na celu oswobodzenie obleganego przez 
Anglików Orleanu. Na zakończenie zwiedzimy zamek 
Chambord, położony w sercu największego kompleksu 
leśnego na świecie. To największy, najbardziej imponują-
cy zamek, uznawany za jedno z największych dzieł archi-
tektonicznych renesansu. W projekt zamku swój wkład 
wniósł sam Leonardo da Vinci. Wedle założeń przypo-
minać miał on średniowieczną twierdzę, ale z renesan-
sowym sznytem. Polskim akcentem może być fakt, że 
w  zamku Chambord przez dziesięć lat mieszkał Stani-
sław Leszczyński po utracie tronu w Polsce. Powrót do 
Paryża. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu czas na „żelazny punkt progra-
mu” – wjazd na wieżę Eiffla, która stanowi symbol Pa-
ryża i obok Statuy Wolności oraz Wielkiego Muru Chiń-
skiego, jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną 
budowlą świata. Następnie spacer po malowniczym 
wzgórzu Montmartre. To dawna enklawa artystyczna 
Paryża, tutaj żyła i pracowała miejska bohema. Obecnie 
przyciąga przede wszystkim turystów poszukujących 
romantycznych zaułków, śladów sławnych pisarzy, ma-
larzy i  innych twórców. Mówi się, że kto był w Paryżu, 
a  nie zobaczył dzielnicy Montmartre, to tak naprawdę 
wcale nie był w Paryżu. Na samym szczycie góry wzno-
si się Sacre Coeur, największa katedra katolicka – jeżeli 
nie w całej Europie, to na pewno we Francji. Punkt wido-
kowy przed katedrą oferuje wyjątkowy widok na Paryż 
i nie bez powodu określa się wzgórze mianem paryskie-
go dachu. Wieczorem proponujemy rejs statkiem po 
Sekwanie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, bagaże 
zostawiamy w przechowalni. Na pożegnanie z Paryżem 
odwiedzimy elegancką dzielnicy Marais, pełną małych 
sklepów, designerskich butików i interesujących galerii. 
Zobaczymy efektowny plac Wogezów i Rue des Rosiers 
– serce dzielnicy żydowskiej. Powrót do hotelu. Transfer 
na lotnisko. Wylot samolotu. Z Paryża. Przylot do Berli-
na na lotnisko Brandenburg.

FrANcjA ElEGANcjA

CENA: 4 550 PLN

TERMIN:
06.08 – 11.08.2023

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Paryż – Berlin 
• 4 noclegi w hotelu w Paryżu, 1 nocleg 
   w Dolinie Loary
• wyżywienie: 5 śniadań
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard (KL 30 000 EUR, 
   NW 3 000 EUR, bagaż 300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport w III i IV dniu wycieczki
• opiekę pilota - przewodnika
• bagaż osobisty o wymiarach 45x36x20 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu, bilety 
   komunikacji miejskiej, transfer 
   lotnisko – hotel – lotnisko – ok. 130 EUR
• transfer na trasie Szczecin – Berlin 
   lotnisko – Szczecin – 190 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 900 PLN
• bagaż rejestrowany – ceny od 390 zł
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• do odprawy internetowej wymagane 
   jest podanie danych dokumentu, 
   z którym pasażer będzie podróżował 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów
• kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie 
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DZIEŃ I  Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.15 przy ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przejazd do Stuttgartu. Stuttgart, bajkowo położony 
wśród lasów i  winnych wzgórz sięgających niemalże 
do centrum, prezentuje się jako eleganckie i  tętniące 
życiem wielkie miasto targowe. Szwabska metropolia 
jest symbolem niemieckiego sukcesu gospodarczego. 
Produkuje się tu sprzęt elektroniczny marki Bosch oraz 
słynne samochody – Mercedesy i  Porsche. Miasto jest 
prawdziwym miejscem pielgrzymek dla miłośników sa-
mochodów. Dzięki eleganckim pasażom i  długiej ulicy 
handlowej Königstrasse Stuttgart jest też prawdziwym 
rajem dla zakupowiczów. Spacer po starówce, w czasie 
którego zobaczymy Schlossplatz i secesyjną Markthalle. 
Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Szwajcarii. Zaczniemy 
od zwiedzania Szafuzy, niewielkiego miasta położone-
go nad Renem. Miasteczko ma bardzo zadbaną starów-
kę, która uchodzi za jedną z najpiękniejszych w całym 
kraju. Domy starego miasta są bogato zdobione wyku-
szami i  mają kunsztownie pomalowane fasady, a  nad 
miastem góruje twierdza „Munot”. Zobaczymy także 
największy wodospad na Renie, jeden z  emblematycz-
nych widoków Szwajcarii. Co sekundę około 700 tysięcy 
litrów wody przelewa się przez imponujące progi w ska-
łach, które od wielu tysięcy lat odpierają ten żywioł. 
Przejazd do Lucerny. To prawdziwa perła w koronie Alp, 
otulona alpejskimi szczytami wydaje się jakby odpoczy-
wała w  odnodze srebrzystego Jeziora Czterech Kanto-
nów. W  tym niewielkim mieście dosłownie wszystko 
zachwyca – od brukowanych uliczek Starego Miasta, 
przez tętniące życiem bulwary i  wystawne hotele po 
udekorowany pelargoniami najstarszy most kratowni-
cowy świata. Wielowiekowe domy i kościoły przegląda-
ją się tu w krystalicznych wodach, a sama Lucerna bar-
dziej przypomina nadmorski kurort niż miasto wciśnięte 
w środek kontynentu.

DZIEŃ III Po śniadaniu udamy się na wycieczkę w góry. 
Masyw górski Pilatus dawniej był uznawany za miejsce 
przeklęte i owiane tajemnicą. Ponoć zamieszkiwały tam 
nawet smoki, a i one nie były najgorszym co mogło spo-
tkać śmiałków, którzy odważyli się na tę górę wdrapać. 
Dziś nikt już jednak w  bajki nie wierzy, a  Pilatus Kulm 
stał się jedną z  najważniejszych atrakcji w  Szwajcarii. 
To absolutnie genialne miejsce, w którym do woli można 
nasycić się wspaniałymi widokami na Alpy oraz Jezioro 
Czterech Kantonów. Na szczyt wjedziemy słynną koleją 

zębatą, która należy do jednej z najbardziej stromych na 
świecie. Maksymalne nachylenie stoku, który pokonuje 
kolej, to aż 48 stopni. Po południu powrót do Lucerny, 
gdzie zwiedzimy Muzeum Transportu Szwajcarskiego. 
Jest to największy tego typu obiekt w Europie, w którym 
można zobaczyć niemal wszystkie środki transportu 
używane przez człowieka. Najbardziej imponujące wy-
stawy dotyczą transportu kolejowego, powietrznego 
(są nawet eksponaty związane z podróżami kosmiczny-
mi) oraz samochodowego. Sporą atrakcją jest makieta 
Szwajcarii o powierzchni 200 m2, po której można spa-
cerować oraz symulatory np. do sterowania pociągiem. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu przejazd piękną widokową tra-
są wzdłuż Jezior Brienzersee i  Thunersee. Turkusowe 
jeziora położone są pośród imponujących szczytów Ber-
neńskiego Oberlandu i  otoczone dziewiczą przyrodą. 
Zatrzymamy się w miasteczku Thun położonym na koń-
cu jeziora, gdzie pospacerujemy po urokliwej starówce. 
Następnie przejazd do Berna, którego symbolem jest 
niedźwiedź. Mimo, iż miasto pełni rolę stolicy Szwaj-
carii od 1848 roku, nadal jest uroczym „miasteczkiem”. 
Starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, to po prostu średniowieczne miasto w środku 
miasta współczesnego. Cechuje je mnogość kamienic 
ozdobionych kamiennymi balkonami i  posągami, rzeź-
bionymi fasadami czy też pokrytych mansardowymi da-
chami. Charakterystyczne dla Berna są także fontanny 
znajdujące się w  okolicy domostw. W  centrum eksklu-
zywne butiki oraz sklepy usytuowane są w podcieniach 
kamienic na odcinku 6 kilometrów. Arkady te, które 
mieszkańcy nazywają ‚Lauben’ stanowią najdłuższą 
europejską promenadę handlową, całkowicie zadaszo-
ną. Przejazd do Lozanny i spacer po malowniczej sta-
rówce, nad którą góruje katedra z XII wieku, która przez 
samych Szwajcarów uznawana jest za najpiękniejszą 
w kraju. Nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Dzisiaj zwiedzamy Riwierę 
Szwajcarską, która wygląda trochę nierealnie, serwując 
swoim gościom idealny balans między alpejskimi miej-
scowościami i  nadmorskimi kurortami. Zaczniemy od 
zwiedzania średniowiecznego zamku Chillon. Pochodzi 
on z  XIII wieku i  prezentuje się niesamowicie. Monu-
mentalność i  surowa architektura świetnie współgrają 
z  jego usytuowaniem - został on bowiem wzniesiony 
na skalistej wyspie na Jeziorze Genewskim. Tak trudna 
do zdobycie twierdza inspirowała wielu twórców, m.in. 

Byrona czy Rousseau, którzy w  tej romantycznej sce-
nerii umiejscawiali akcję swoich utworów. Odwiedzimy 
słynny kurort Montreux wciśnięty między opadają-
ce wzgórza i  lazurową taflę jeziora, przesiąknięty na 
wskroś artystyczną atmosferą. Eleganckie kamienice 
o spadowych dachach, ciągnące się wzdłuż wąskich uli-
czek przypominają stare dzielnice Paryża. Architektura 
z  początku XX wieku tworzy klimat miasta, podobnie 
jak wspomnienie ludzi, którzy je pokochali. Mary Shelley 
pewnego deszczowego lata wymyśliła tu Frankensteina, 
a leczący w Montreux gruźlicę Hans Christian Andersen 
właśnie tu stworzył swoją najsłynniejszą baśń - „Królo-
wą śniegu”. Bywali tu Ernest Hemingway, Scott Fitzge-
rald i Vladimir Nabokov oraz Freddie Mercury, który ma 
swój pomnik na tutejszej promenadzie. Co roku, w lipcu, 
organizowany jest tu Festival de Jazz de Montreux, drugi 
co do wielkości tego typu event na świecie. Odwiedzimy 
także niewielkie Vevey, gdzie mieszkał komik Charlie 
Chaplin. Następnie przejazd przepiękną trasa winiarzy 
i wizyta w lokalnej winiarni. Szwajcaria praktycznie nie 
eksportuje swoich win, więc podróż do Lavaux może 
być jedynym sposobem, by spróbować tych wyrobów. 
Lavaux to najbardziej znany i najstarszy region winiarski 
w  Szwajcarii. Krajobraz jego tarasowych winnic leżą-
cych przy brzegu Jeziora Genewskiego to jeden z najbar-
dziej ikonicznych widoków, jeżeli chodzi o  Szwajcarię. 
Cały obszar od 2007 roku jest wpisany na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas wizyta 
w genewie, europejskiej stolicy ONZ, urokliwie położo-
nej nad Jeziorem Genewskim. Miasto uchodzi za jedno 
z najbardziej kosmopolitycznych miast Europy, elegan-
cja płynnie przenika się z prostotą, język oficjeli z mową 
ulicy, a  kultura szwajcarska z  francuską. Zobaczymy: 
stare miasto, katedrę św. Piotra, w której kazania wygła-
szał Kalwin, promenadę des Bastions z pomnikiem refor-
macji, park angielski ze słynnym zegarem kwiatowym 
i  największą na świecie fontannę Jet d’Eau. Na zakoń-
czenie proponujemy rejs statkiem po Jeziorze Genew-
skim. Przejazd do hotelu na terenie Niemiec. Nocleg.

DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrot-
ną. Zwiedzanie Spiry, która słynie przede wszystkim ze 
wspaniałej romańskiej katedry wpisanej na listę UNE-
SCO. Ma też swoje miejsce w historii reformacji, ponie-
waż to właśnie tu narodziło się słowo protestantyzm. 
Przyjazd do Szczecina w  późnych godzinach wieczor-
nych.

pocZtówki ZE SZwAjcArii

CENA: 4 450 PLN

TERMIN:
18.07 – 24.07.2023
08.10 – 14.10.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 6 noclegów w hotelu
• wyżywienie: 6 śniadań
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota-przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 200 CHF
• dopłata do 6 obiadokolacji – 990 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 1 400  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

NIEMCY

FRANCJA

SZWAJCARIALozanna Vevey
Montreux

Genewa

Spira

Stuttgart

Szafuza 

Lucerna 
Pilatus 

Thun 

Berno
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DZIEŃ I  Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.15 
zbiórka na ul. Sambora – parking dla autokarów. Prze-
jazd do Hannoveru, nazywanego miastem targów 
i ogrodów. Zwiedzanie starówki, na której zabytki łączy 
namalowana na chodnikach ponad czterokilometrowa 
czerwona linia „Roter Faden”. Zobaczymy: kościół Na 
Rynku i Stary Ratusz, dwóch reprezentantów północno 
– niemieckiego gotyku ceglanego, wilhelmiński Nowy 
Ratusz, z kopuły którego roztacza się wspaniały widok 
na miasto. Zwiedzimy Ogrody Królewskie (Herrenhäu-
sen Gärtten), zaliczane do najpiękniejszych terenów 
parkowych w całej Europie. Ogrody urządzono w stylu 
francuskim i angielskim, słyszy się nawet głosy, że są ko-
pią ogrodów Wersalu. „Zielone płuca” miasta powstały 
w XVII wieku, do dzisiaj rozrosły się do powierzchni 136 
hektarów. Ogromna, zielona przestrzeń ogrodów składa 
się z  czterech ogrodów tematycznych: pięknego i  ko-
lorowego Großer Garten, Berggarten, Georgengarten 
w  stylu angielskim oraz Ogrodu Welfów. Przejazd do 
hotelu. Odpoczynek i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Przejazd do Amsterda-
mu, który określany jest mianem “Wenecji Północy”. 
Miasto leży na więcej niż 100 wyspach, rozdzielonych 
ponad 160 kanałami spiętych wieloma mostami.  Am-
sterdam swoje najwspanialsze czasy przeżywał w XVII 
i XVIII wieku, w okresie wzmożonego handlu z zamorski-
mi koloniami. Dzisiaj, stolica Holandii to miasto otwarte, 
nowoczesne, wręcz luzackie, przyciąga różnorodnością, 

która znajduje się na wyciągnięcie ręki. Stare miasto za-
chowało nienaruszony od wieków układ urbanistyczny. 
Rano odwiedzimy giełdę kwiatową w Aalsmeer. Następ-
nie spacer po starym centrum: m.in. dzielnica Waterloo 
Plain z Placem Rembrandta, Targ Kwiatowy, Plac Dam, 
Pałac Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt. Następnie 
udamy się do dzielnicy muzealnej, gdzie będziemy indy-
widualnie zwiedzać muzea: Van Gogha, Rijksmuseum 
(Muzeum Narodowe) lub Figur Woskowych Madame Tus-
saud. Romantyczny rejs po kanałach Amsterdamu. Czas 
wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. 
TERMIN MAJOWY
Przejazd do Lisse i zwiedzanie Parku Keukenhof, jed-
nego z najpiękniejszych ogrodów kwiatowych na świe-
cie. Nazwa tego miejsca oznacza „kuchenny ogród”, 
feria barw i  zapachów jest nie do opisania! Kolorowe 
dywany kwiatowe przyciągają ludzi z  całego świata. 
Spacer urokliwymi alejkami, wśród ponad 7 milionów 
roślin cebulowych, to istna przyjemność. Kompozycje 
kwiatowe doskonale nadążają za różnymi trendami 
w projektowaniu ogrodów, prezentują różne style i  te-
maty przewodnie. Tulipany, hiacynty, narcyzy i żonkile 
sadzone są ręcznie przez tutejszych ogrodników, podzi-
wiać je można przez 8 tygodni. 
TERMIN SIERPNIOWYi WRZEŚNIOWY
Wizyta na farmie serowej. Możliwość zakupu serów 
i  chodaków. Następnie udamy się do Delft,  jednego 

z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast holen-
derskich, słynącego z produkcji porcelany. Przejazd do 
Hagi. Miasto znane jest z Międzynarodowego Trybuna-
łu Sprawiedliwości i jako siedziba holenderskiej rodziny 
królewskiej, rządu oraz parlamentu. Miejsce to jednak 
jest prawdziwą perłą na mapie Holandii, z olbrzymią ilo-
ścią atrakcji, historycznych budynków oraz pięknymi te-
renami zielonymi, wliczając w to bezpośrednio połącze-
nie tramwajowe z  morzem i  pełną klimatu promenadę 
przy plaży. Spacer po centrum, w trakcie którego zoba-
czymy Pałac Pokoju, Parlament i starówkę z kościołem 
św. Jakuba. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Prze-
jazd do Haarlemu. Miasto jest miejscem wyjątkowej 
XVII-wiecznej architektury i  kultury. Zostało opisane 
jako mniejsza, bardziej zrelaksowana wersja Amsterda-
mu. Mimo tego posiada wszystko, czego można oczeki-
wać po holenderskim miasteczku – kanały, kawiarenki, 
mikro-browary, średniowieczne kościoły, a także dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Haarlem znany 
jest także jako Miasto Kwiatów, bo jest w samym sercu 
światowej sławy holenderskiego pola tulipanów, przez 
co stał się ośrodkiem handlu cebulkami. Zobaczymy: 
gotycki kościół Grote Kerk z najpiękniejszymi organami 
w  Europie, monumentalną średniowieczną bramę Am-
sterdamse Poor, Teylers Museum. Wyjazd do Polski w 
godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w póź-
nych godzinach wieczornych.

poDróż pEŁNA DZiUrEk

CENA: 2 250 PLN

TERMIN:
11.05 – 14.05.2023
12.08 – 15.08.2023
14.09 – 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 3 śniadania
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   standard: KL (30 000 EUR),
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty -bilety wstępu 
   i zestawy audiogudie – ok. 80 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 600 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

HanowerAmsterdam
Lisse

Delft
Haga

Haarlem

Lisse (Park Keukenhof)

NIEMCY

BELGIA

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

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Zwiedzanie zaczniemy od 
Hradczan, które wznoszą się majestatycznie nad Wełta-
wą. Na cały kompleks zamkowy składa się sporo budowli, 
a do najważniejszych zalicza się Zamek Królewski, daw-
ną siedziba królów czeskich. Zobaczymy także klasztor 
na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką, Loretę, 
ulicę Novy Svet, Bramę Macieja, zabudowania Kancela-
rii Prezydenckiej i Malą Stranę, Po południu czas wolny, 
dla chętnych wizyta w praskiej piwiarni, gdzie będziemy 
mogli skosztować słynnych czeskich knedlików i wybor-

nego piwa. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Wyjazd do Mariańskich 
łaźni, jednego z najpiękniejszych sanatoriów Europy. Urze-
kają one położeniem, architekturą, atmosferą, lśnią czy-
stością i blaskiem klejnotów, ale przede wszystkim leczą. 
Eleganckie domy uzdrowiskowe w otoczeniu malowniczych 
parków i  kuracjusze siedzący na ławkach, popijający ze 
swoich specjalnych kubeczków wodę ze źródeł leczniczych. 
Spacer po miasteczku i czas na relaks. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd 
do Karlowych Warów. Atmosfery uzdrowiska zasmaku-
jemy spacerując po zabytkowym centrum, w  magicznym 
otoczeniu płynącej tu rzeki Teplá. Do dzbanuszka trzeba na-
brać wody z jednego z leczniczych źródeł, a potem spacero-
wać w cieniu eleganckich kolumnad. Wyjazd do Polski w go-
dzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych
godzinach wieczornych.

ZroZUMiEć cZEcHA

CENA: 1 990 PLN

TERMIN:
30.04 – 03.05.2023
13.07 – 16.07.2023
14.09 – 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 3 śniadania, 
   3 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR) 
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych 
   przewodników 
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu i obligatoryjne zestawy 
   audio guide – ok. 1800 CZK
• dopłata do pokoju 1 os. – 440 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

CENA:  2 290 PLN

TERMIN:
24.05 – 28.05.2023
12.08 – 16.08.2023
27.09 – 01.10.2023 

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota-przewodnika i lokalnych 
   przewodników 
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide– ok. 1650 CZK
• dopłata do pokoju 1 os. – 550 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:   
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Popołudniem zwie-
dzanie zamku Frýdlant, jednego z najczęściej odwiedzanych 
obiektów historycznych w  Czechach. Będziemy podziwiać 
bogato wyposażone wnętrza sal zamkowych, piękne meble, 
galerie obrazów, kolekcje broni i  fajek. Przejazd do Liberca, 
miasta w królewsko-cesarskim stylu, jednego z piękniejszych 
miast czeskich. Liberec ma coś wyjątkowego, nieuchwytnego, 
jakiegoś sobie tylko właściwego ducha. Przejazd do hotelu, za-
kwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd na zwiedzanie neogo-
tyckiego zamku Sychrov z  pięknym ogrodem pałacowym. 
Czeski Raj to kraina, w której można podziwiać cuda natury, 
a  jednym z  nich są prachowickie Skały, romantyczny la-
birynt naturalnych form skalnych wyrastających z  ziemi na 
kilkadziesiąt metrów wysokości. Jest to jeden z najstarszych 
czeskich rezerwatów przyrody i  jedno z  najbardziej znanych 
miejsc tego kraju. Następnie odwiedzimy historyczne miasto 
Jičín, które ma swój absolutnie wyjątkowy fenomen – bajki 
rysunkowe powstałe według motywów legendarnego pisarza 
V. Čtvrtka z postaciami Rumcajsa i jego rodziny. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory, miasteczka 
nazywanego w  średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisa-
nego na listę UNESCO. Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna 
mennica państwowa, w której bito cenne praskie grosze i daw-
na siedziba króla Wacława II, kościół św. Barbary, który jest 

jednym z  najwspanialszych gotyckich zabytków w  Europie. 
Czas wolny. Przejazd do miejscowości Jindŕichův Hradecc, 
której symbolem jest elegancki renesansowy zamek odbijają-
cy się wodach stawu. Zwiedzanie zespołu pałacowego. Prze-
jazd do Czeskich Budziejowic. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Czeskich Budziejowic, 
miasta wpisanego na listę UNESCO. Eleganckie domy miesz-
czańskie otaczające jeden z  największych rynków w  Europie, 
dom solny jak z bajki i browar, w którym powstaje słynny Bu-
dvar. Czeskie Budziejowice to stolica Czech Południowych, 
miasto, które przez całe stulecia zachowało swój zabytkowy 
charakter będąc jednocześnie nowoczesnym centrum regionu. 
Zwiedzanie: Plac Przemysława Otokara II, jeden z największych 
placów w Europie, fontanna Samsona, renesansowy ratusz, ka-
tedra św. Mikołaja, Czarna Wieża, mury obronne. Przejazd do 
Czeskiego Krumlova, jednego z  najpiękniejszych czeskich 
miast, wpisanego na listę UNESCO. Miasto zachowało w pełni 
średniowieczną i renesansową zabudowę, leży nad pięknie wi-
jącą się przez centrum rzeką z górującym nad wszystkim potęż-
nym zamkiem na skale. Zwiedzanie: wspaniały zamek z koloro-
wą wieżą, starówka, ratusz, kościół św. Wita, dom Kaplanka. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

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

cZEcHY ZNANE i NiEZNANE

NIEMCY

CZECHY
Karlowe Wary

Praga

CZECHY

POLSKA

NIEMCY

Czeskie Budziejowice
Czeski Krumlow

Hluboká nad Vltavou

Kutná Hora

Jiczyn
Sychrov

FrýdlantLieberec 
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DZIEŃ I  Godz. 06.30 wyjazd autokaru ze Szczecina, 
zbiórka o godz. 06.15 na ul. Sambora – parking dla auto-
karów. Przejazd do Norymbergi, drugiego co do wiel-
kości miasta w Bawarii i nieoficjalnej stolicy Frankonii. 
To energiczne miasto, cechujące się intensywnym 
życiem nocnym i  piwem, które jest ciemne jak kawa. 
Przez wieki, Norymberga uznawana była za nielegalną 
stolicę Świętego Cesarstwa Rzymskiego i  była prefe-
rowanym miejscem zamieszkania większości niemiec-
kich królów, którzy gromadzili tutaj swoje klejnoty 
koronacyjne. Bogate i  pełne architektonicznych cu-
dów miasto, przyciągało znanych artystów, z których 
najbardziej znanym był Albrecht Dürer. Martin Luter 
twierdził, że Norymberga w Niemczech świeci jak słoń-
ce wśród księżyca i gwiazd. W XIX wieku miasto stało 
się prawdziwą potęgą w niemieckiej rewolucji przemy-
słowej. Dziś Norymberga słynie ze swych tradycyjnych 
wyrobów cukierniczych (pierników, marcepanów i cia-
stek zwanych Spekulatius), drewnianych ozdób zdobią-
cych bożonarodzeniowe choinki w  całych Niemczech 
oraz prawdziwych norymberskich kiełbasek. Zobaczy-
my starówkę z  pięknymi kamieniczkami, ratusz, Dom 
Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca 
z  rzeźbami Wita Stwosza i  Zamek Cesarski. Przejazd 
do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do garmisch–
Partenkirchen, najbardziej znanego kurortu w Alpach 
Bawarskich - możliwość wjazdu kolejką na najwyższy 
szczyt Niemiec Zugspitze i  podziwianie panoramy al-
pejskich szczytów 4 państw. Przejazd na zwiedzanie 
zamku Linderhof, wybudowanego w  stylu baroku 

i rokoko, położonego w pięknym 50 ha ogrodzie z roz-
licznymi kaskadami wodnymi i  budowlami ogrodowy-
mi. Wnętrza zamku są oszałamiająco piękne, bogato 
zdobione, ociekające złotem, wyglądają dokładnie tak, 
jak wyobrażamy sobie komnaty w królewskim pałacu. 
Podczas spaceru po ogrodzie zobaczymy także sztucz-
ną grotę z jeziorkiem, po którym lubił pływać sam król 
Ludwik II, wśród dźwięków muzyki Wagnera. Powrót 
do hotelu, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd w  Alpy Bawarskie. 
Dziś czeka nas spotkanie z  Bawarią, którą znamy 
z licznych plakatów promujących Niemcy. To właśnie 
bajkowe zamki Ludwika II Bawarskiego, położone 
wśród alpejskich szczytów są kwintesencją naszego 
wyobrażenia o  Bawarii. Poddani nazywali Ludwika 
II Wittelsbacha szalonym. Nie bez powodu, ale to 
chwiejności jego umysłu i ucieczkom w świat marzeń 
Bawaria zawdzięcza bajkowe zamki i pałace, których 
nie ma w żadnym innym zakątku świata. Najpiękniej-
szy z  nich, zamek Neuschwanstein, jest pierwo-
wzorem pałacu, który spopularyzował Walt Disney. 
Zwiedzanie zaczniemy właśnie od zamku Neuschwan-
stein, który jest symbolem romantycznej architektu-
ry i  tragicznej historii, i  jest najczęściej fotografo-
wanym obiektem w  Niemczech. Zobaczymy także 
zamek Hohenschwangau, położony na wysokim 
wzgórzu, z którego roztacza się wspaniała panorama 
na jezioro i Alpy. Zamek powstał na miejscu ruin XII
-wiecznej twierdzy Schwanstein, gdzie król bawarski 
Maksymilian II, ojciec Ludwika II, zbudował dla siebie 
wspaniałą rezydencję. Hohenschwangau był udeko-

rowany scenami ze średniowiecznych legend i poezji, 
łącznie z  legendą o  rycerzu łabędziu Lohengrin. To 
tutaj młody Ludwik zafascynował się romantyzmem 
średniowiecza. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. 
Przejazd do Monachium. „Jak wieś położona między 
wzgórzami, tak między sztuką a piwem położone jest 
Monachium”, pisał przed 150 laty Heinrich Heine. To 
zdanie aktualne jest do dziś. Na jarmarku wiktuałów 
i  w  operze, w  karczmie Hofbräuhaus i  Pinakotece, 
BMW i FC Bayern, stolica Bawarii łączy w sobie stare 
bawarskie tradycje z pulsującą aktywnością i fascynu-
je wspaniałymi oazami zieleni. Zobaczymy: kościół św. 
Michała, katedrę, Plac Mariacki, Nowy Ratusz, kościół 
św. Piotra, rezydencję Wittelsbachów, Viktualienmarkt 
i  Bramę Isar. Poznamy też bogate zbiory malarstwa 
w  Starej lub Nowej Pinakotece. Czas wolny – pora na 
golonkę i bawarskie piwo. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Ratyzbony. Mia-
sto, położone nad Dunajem, oczarowuje bawarską at-
mosferą i  włoskim otoczeniem. Ratyzbona powstała 
z rzymskiej Castra Regina, a w średniowieczu była jed-
nym z najbardziej zamożnych miast w Europie. W 2006 
roku stare miasto wpisano na listę UNESCO, we wpisie 
znalazło się niemal 1500 budynków, z czego blisko 1000 
na ścisłym obszarze starówki. Zobaczymy: starówkę 
z zabytkowymi kamieniczkami, ratusz, Porta Pretoria – 
najstarszą bramę miejską w Niemczech, katedrę, Most 
Kamienny. Wyjazd do Polski w  godzinach południo-
wych. Wieczorny przyjazd do Szczecina.

BAwAriA – krAj jAk MAlowANY 

CENA: 2 380PLN

TERMIN:
29.04 – 03.05.2023
19.07 – 23.07.2023
06.09 – 10.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 60 EUR, 
   wjazd na Zugspitze 61 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 520  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:    
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

NIEMCY CZECHY

AUSTRIA

Ratyzbona

Monachium

Garmisch-Partenkirchen
LinderhofHohenschwangau

Norymberga
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FRANCJA

NIEMCY

Wurzburg

Maulbronn

Triberg im Schwarzwald

Meersburg

Fryburg

Heidelberg

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o  godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autoka-
rów. Przyjazd do Würzburga w  godzinach popołu-
dniowych. Dawne miasto biskupów znane jest przede 
wszystkim, jako miasto baroku z pogodną atmosferą. 
Nad miastem króluje dawna siedziba książąt-bisku-
pów, twierdza Marienburg, która nie bez powodu jest 
najsłynniejszą pośród prawie dwóch tuzinów miejsc 
na słynnym Szlaku Romantycznym. Würzburg jest też 
centrum gospodarczym i pulsującym miastem uniwer-
syteckim, w  którym dominuje niespotykana nigdzie 
mieszanka handlu i  kultury, gospodarki i  winnych fe-
stynów. Zobaczymy: rezydencję książąt – biskupów 
z ogrodem Hofgarten, wpisaną na listę UNESCO, twier-
dzę Marienberg i zabytkową starówkę. Przejazd do ho-
telu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Maulbronn. Zwie-
dzanie klasztoru cystersów, wpisanego na listę UNE-
SCO. Jest to jeden z  najlepiej zachowanych średnio-
wiecznych kompleksów klasztornych na północ od Alp, 
na którym odcisnęły swoje piętno chyba wszystkie sty-
le architektoniczne epoki. Przejazd do miasta Triberg, 
znanej miejscowości turystycznej, nazywanej bramą 
do Parku Narodowego Południowy Schwarzwald. Zo-
baczymy najwyższy wodospad w Niemczech i zwiedzi-

my muzeum zegarów z kukułką. Tutaj spróbujemy słyn-
nego tortu i  zobaczymy kapelusze „bollenhut” oraz 
zegary z kukułką, które są symbolami Schwarzwaldu. 
Przejazd do hotelu. nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Bodeńskie, 
nazywane „bawarskim morzem”. Leżące na granicy 
trzech państw (Austrii, Niemiec i  Szwajcarii) to jedno 
z największych jezior środkowej Europy. Jednocześnie 
jest to jeden z ciekawiej położonych akwenów, otoczo-
ny wzgórzami i alpejskimi szczytami, gdzie w przypad-
ku dobrej widoczności na horyzoncie wypatrzymy nie-
mal niezliczoną ilość szczytów. Wycieczka na wyspę 
Mainau, która jest wielką atrakcją Jeziora Bodeńskiego. 
Zachwyca bogactwem kwiatów o  każdej porze roku, 
arboretum, jednym z  największych pawilonów motyli 
w Niemczech, z fantastycznymi pokazami w „Wasser-
welt” oraz innymi ciekawostkami. Przejazd do malow-
niczego miasteczka Meersburg i spacer po starówce. 
To urozmaicone miasteczko wygląda niczym scenopis, 
można tam spotkać się z  jednej strony z  odważnymi 
zamkami, a  z  drugiej z  domkami z  drewna rozmiesz-
czonymi wokół wąskich uliczek. Przejazd do hotelu, 
nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Wyjazd do Fryburga, 

stolicy Schwarzwaldu. Fryburg Bryzgowijski, potocz-
nie zwany też po prostu Fryburgiem, to miasto, które 
urzeka zabytkową architekturą, górskimi pejzażami, 
wielonarodowością mieszkańców oraz, a może i przede 
wszystkim, słoneczną pogodą. Zobaczymy stare dziel-
nice z  krętymi zaułkami, idylliczne podwóreczka, wą-
skie strumyki tzw. „Bächle”, przytulne restauracje, kli-
matyczne lokale na starówce i górującą nad miastem 
katedrę z oryginalną wieżą. Przejazd do hotelu w okoli-
cach Heidelbergu. Nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w  hotelu. Wyjazd na zwiedzanie 
Heidelbergu, miasta majestatycznie położonego 
po obu stronach rzeki Neckar.  Zamek i  malownicza 
starówka od zawsze inspirowały malarzy i  poetów, 
pisarzy i kompozytorów. Także naukowcy od wielu lat 
osiedlają się w mieście, gdyż tutejszy uniwersytet jest 
najstarszą uczelnią w  dzisiejszych Niemczech i  jedną 
z najbardziej elitarnych w regionie. Dzięki korzystnemu 
położeniu oraz bliskim kontaktom ze światem kultury 
i nauki region wokół Heidelbergu jest jednym z najbar-
dziej popularnych lokalizacji gospodarczych Niemiec. 
Zwiedzimy zamek, w którym znajduje się największa na 
świecie beczka z winem oraz pospacerujemy po roman-
tycznej starówce. Godz. 13.00 wyjazd do Polski. Przy-
jazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

ScHwArZwAlD i jEZioro BoDEŃSkiE

CENA: 2 490 PLN

TERMIN:
20.06 – 24.06.2023
12.08 – 16.08.2023
20.09 – 24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota-przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 70 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 520  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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FRANCJA

NIEMCY

HOLANDIA

BELGIA

Kolonia

Rüdesheim

Eltville am Rhein Wiesbaden

Moguncja

BacharachSankt Goar
Sankt Goarshausen

Koblencja

DZIEŃ I  Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.15 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przejazd do Kolonii, ruchliwej nadreńskiej metropolii 
o  2000 letniej przeszłości. Zwiedzanie miasta, w  któ-
rym panuje radość życia i  chęć do zabawy, gdzie od-
bywa się najsłynniejszy karnawał w Niemczech. Zoba-
czymy gotycką katedrę – najważniejszy symbol miasta, 
ratusz i  średniowieczne mury miejskie. Przejazd do 
Rüdesheim, miasteczka położonego nad Renem, z kli-
matycznymi uliczkami i charakterystycznymi domami 
z  muru pruskiego. Zakwaterowanie w  hotelu i  krótki 
odpoczynek. Nocleg. 

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Wyjazd do Eltville, 
miasta róż, które nazywane jest bramą wjazdową 
do najsłynniejszego regionu winnego Niemiec Rhe-
ingau. Tutaj mieści się wytwórnia znanego niemiec-
kiego wina musującego MM. Przejazd na zwiedzanie 
Klasztoru Eberbach, dawnego opactwa cyster-
sów, gdzie kręcono film „Imię Róży” i  które słynnie 
z produkcji doskonałych win. Przejazd na zwiedzanie 
Wiesbaden – ekskluzywnego kurortu ze słynnym Do-

mem Zdrojowym. Wiesbaden to miasto w wersji luk-
susowej, można powiedzieć „szlachetnie urodzone” 
pośród niemieckich metropolii, o  wysokiej kulturze 
i  najlepszych manierach, pełne klasy i  elegancji. Po-
wrót do Rüdesheim. Wieczorem dla chętnych wyjście 
do typowego niemieckiego lokalu z muzyką na żywo. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Moguncji, 
miasta z  ogromnym dziedzictwem z  blisko 2000 lat, 
z  którego mieszkańcy są niezwykle dumni. Zwiedza-
nie – katedra, rynek z  zabawną renesansową studnią 
Marktbrunnen, Knebelscher Hof, kościół św. Ignacego, 
ratusz. Powrót do Rüdesheim. Wjazd kolejką linową 
do Niederwalddenkmal – ogromnego pomnika Germa-
nii symbolizującego zjednoczenie Niemiec. Posąg ten 
znajduje się na wzgórzu, z którego roztacza się piękny 
widok na miasteczko i  zakola rzeki. Zwiedzanie Mu-
zeum Instrumentów Mechanicznych, które mieści się 
w  pięknym zabytkowym budynku, gdzie zobaczymy 
i  posłuchamy, jak zmieniał się sposób rejestrowania 
dźwięków. Skosztujemy także słynnej „Rüdesheimer 

Caffe”, którą przygotowuje się z  lokalną brandy As-
bach. Nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu. 
Następnie zwiedzanie urokliwych miasteczek nadreń-
skich – Bacharach i St. Goar. Przejazd do skały Lorelei 
z  przepięknym widokiem na zakole Renu. Wycieczka 
statkiem białej floty z  St. Goarshausen do Koblen-
cji, podczas której podziwiać będziemy piękne widoki 
i miejscowe zamki. Ten odcinek Renu owiany jest licz-
nymi legendami i uważany jest za najbardziej urokliwy. 
Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwie-
dzanie Koblencji, jednego z  najstarszych i  najpięk-
niejszych miast niemieckich, gdzie francuski styl ży-
cia miesza się z niemiecką tradycją. Zobaczymy cypel 
Deutsches Eck (Niemiecki Trójkąt), miejsce gdzie Moze-
la uchodzi do Renu, starówkę i najpiękniejszą promena-
dę nadrzeczną w Niemczech. Czas na pożegnalną lamp-
kę wina, reńskiego lub mozelskiego… Wyjazd do Polski. 
Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

trASA roMANtYcZNA wZDŁUż rENU

CENA: 2 380 PLN

TERMIN:
31.05 – 04.06.2023
02.08 – 06.08.2023
04.10 – 08.10.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR) bagaż (300 EUR)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 80 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 530  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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BELGIA

HOLANDI

Fulda
Wetzlar Hanau

Wormacja

Getynga

Mannheim

Darmstadt

Kassel

NIEMCY

FRANCJA

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, 
zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla auto-
karów. Wyjazd do Fuldy. Miasto ma ogromne znaczenie 
dla chrześcijan, to tutaj św. Bonifacy patron Niemiec za-
łożył biskupstwo i zapoczątkował rozwój miasta. Dzisiaj 
Fulda określana jest jako „miasto baroku”, a większość 
zabytków pochodzi z  XVIII wieku. Zwiedzimy: katedrę 
św. Zbawiciela i św. Sebastiana, kościół św. Michała, pa-
łac miejski z ogrodem pałacowym i oranżerią oraz stary 
ratusz. Miasto uchodzi wśród turystów za koktajl kolo-
rowych impresji, to wspaniała mieszanka tradycyjnych 
zabytków i  ogromnych możliwości nowoczesnego wy-
poczynku i zabawy. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wetzlar, urokliwego 
miasteczka położonego nad rzeką Lahn. To wydarzenia 
z Wetzlar zainspirowały Goethego do napisania powie-
ści „Cierpienia młodego Wertera” Zobaczymy katedrę 
i  pospacerujemy po romantycznej starówce. Przejazd 
do Hanau, miasta braci Grimm, gdzie na rynku stoi 
pomnik narodowy dla uczczenia ich działalności. Na-
stępnie udamy się do Darmstadt, miasta gdzie króluje 
nauka i doświadczenia badawcze, sztuka, kultura i se-
cesja. Zwiedzimy Wzgórze Matyldy z Kolonią Artystów. 

Tu w niebo wzbija się Wieża Weselna, a urbanistyczna 
atrakcją jest „Waldspirale” – tym fascynującym budyn-
kiem Hundertwasser wprowadził przyrodę do miasta. 
Tereny parkowe, jak Herngarten, rokokowy ogród Prin-
z-Georg-Garten czy botaniczny ogród Uniwersytetu 
Technologicznego przyciągają do miasta miłośników 
przyrody. W  Parku Rosenhöhe, z  którego roztacza się 
malownicza panorama na miasto, zobaczymy piękne 
różane ogrody. Nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Mannheim 
nazywanego miastem kwadratów, od specyficznego 
układu ulic na planie szachownicy. Zobaczymy rozba-
wione centrum miasta z okazałą barokową formą pałacu 
Mannheim, który dzisiaj jest siedzibą uniwersytetu. Zwie-
dzimy także secesyjny zakątek na Friedrichplatz, wieżę 
ciśnień, kościół Chrystusa i kościół jezuitów. Przejazd do 
Wormacji, jednego z  najstarszych miast niemieckich. 
Zwiedzimy katedrę św. Piotra, która jest jedną z trzech 
romańskich katedr cesarskich w Niemczech i należy do 
najwspanialszych dzieł sztuki budownictwa sakralnego. 
Zobaczymy także największy na świecie pomnik Marcina 
Lutra, który tutaj na Sejmie Rzeszy został skazany na ba-
nicję za głoszenie swoich poglądów. Nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu przejazd do Kassel. Miasto, 
z architektonicznego punktu widzenia, składa się z fa-
scynujących przykładów reprezentujących książęcą 
sztukę budowlaną położoną w  sercu architektury po-
wojennej i  rozległych terenów parkowych. Zwiedzimy 
Pałac Wilhelmhöhe i Bergpark z antyczną statuą Herku-
lesa - symbolem miasta i kaskadami z gorącymi źródła-
mi solnymi. Zobaczymy także barokowy Park Karlsaue 
z oranżerią i Pałac i Park Wilhelstal. Przejazd do hotelu, 
nocleg.

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

GDZiE NowE SpotYkA StArE

CENA: 2 200 PLN

TERMIN:
29.04 – 03.05.2023
12.07 – 16.07.2023
13.09 – 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota-przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 50 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 530 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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NIEMCY

AUSTRIA

CZECHYBamberg

Salzburg

Bad Ischl

Hallstatt

Dinkelsbühl

Rothenburg 
ob der Tauber

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, 
zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla au-
tokarów. W  godzinach popołudniowych przyjazd do 
Bamberga położonego nad rzeką Regnitz. Miasto to, 
podobnie jak Rzym, leży na siedmiu wzgórzach i może 
się tym chwalić bez nadmiernego koloryzowania rze-
czywistości. W  przeciwieństwie do większości nie-
mieckich miast średniej wielkości Bamberg ominęły 
bombardowania wojenne, dzięki czemu bez szwanku 
przetrwały najważniejsze budynki i ich fasady. Starów-
ka bamberska od 1993 roku wpisana jest na listę UNE-
SCO. Podczas spaceru po wąskich uliczkach starego 
miasta raz po raz natrafimy na charakterystyczne przy-
kłady muru pruskiego lub barokowe fasady budynków 
kościelnych i dawnych rezydencji patrycjuszy. Zobaczy-
my: Maxplatz, Stary Ratusz, Plac Katedralny z katedrą 
cesarską i  Ratstube. Czas, aby spróbować lokalnego 
piwa, bo Bamberg to przecież stolica „dymnego piwa”. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Salzburga. Piękno 
miasta kryje się w jego zabytkowych pałacach, kościo-
łach, muzeach, ogrodach oraz w  niezwykłym krajo-
brazie naturalnym. Miejsca te przesiąknięte są wielką 
historią i  dawnymi dziejami zwykłych ludzi. Salzburg 
uchodzi za najmniejsze ze wszystkich miast o  świato-
wej renomie, nie mniej jednak ma ducha prawdziwej 
metropolii, posiada swój niepowtarzalny urok. Jest 
miastem Mozarta, mieszkańcy celebrują pamięć o swo-
im największym synu z  wielkim pietyzmem. Pralina 

Mozartkugel, lotnisko, most, lodowisko, uniwersytet, 
festiwal i  statek noszą imię kompozytora, są nawet 
gumowe kaczki kąpielowe w  peruczce kojarzącej się 
z  jego epoką. Zwiedzanie najpiękniejszego miasta Alp 
austriackich: kościół św. Piotra, katedra św. Ruprechta, 
Dom Mozarta, pomnik Mozarta, zamek i  ogrody Mira-
bell, średniowieczna Twierdza Hohensalzburg. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do krainy gór i  jezior 
Salzkammergut, wpisanej na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Bóg musiał być w  dobrym nastroju, 
kiedy tworzył Salzkammergut, gdyż pomyślał o wszyst-
kim. Chyba nie ma drugiego regionu w Austrii, który na 
tak małej powierzchni ma tak dużo do zaoferowania. 
Zwiedzimy Bad Ischl, urokliwe miasteczko, w  którym 
zakochał się cesarz Franciszek Józef. Następnie uda-
my się do Hallstatt, bajkowo położonego nad jeziorem 
w  otoczeniu gór. Miasteczko uważane jest za najpięk-
niejsze w Austrii. Nad uroczym jeziorem, u stóp góry ści-
śnięte są malownicze, drewniane domy obrośnięte kwia-
tami i bluszczem. Odwiedzimy tu starą kopalnię soli. Sól 
jest niewidocznym skarbem Hallstatt i z nią związana 
jest najdawniejsza, dużo starsza niż średniowiecze, hi-
storia miasta. Na koniec zwiedzimy Olbrzymie Groty 
Lodowe Dachsteinu, które należą do największych tego 
typu jaskiń na świecie. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu 
i  wyjazd na zwiedzanie zamku i  ogrodów wodnych 

Hellbrunn. Renesansowy kompleks pałacowo-ogro-
dowy zaskakuje odwiedzających pomysłowymi igrasz-
kami wodnymi. Ukryte przed wzrokiem spacerowiczów 
fontanny niespodziewanie tryskają wodą, dostarcza-
jąc im w  upalne dni ochłody i  rozrywki. Niezmiennie 
od czterystu lat! Wyjazd do Niemiec i  zwiedzanie 
Dinkelsbühl – jednego z  najpiękniejszych średnio-
wiecznych miasteczek tego kraju, które niemal bez 
szwanku przetrwało drugą wojnę światową. Zachowa-
ne prawie w całości mury miejskie z XIV i XV w. oraz 
stare kamieniczki tworzą idealne tło dla romantycz-
nych spacerów. Zobaczymy gotycką katedrę św. Jerze-
go i Dom Niemiecki z XVI w. Przejazd do hotelu, zakwa-
terowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie. Wyjazd do wyjątkowo urokliwego, 
średniowiecznego miasteczka Rothenburg ob der 
Tauber, które prawie całe stanowi jedno wielkie mu-
zeum. Miasto jest przepiękną perłą trasy turystycznej 
zwanej „Romantische Strasse” i  jednym z  najczęściej 
odwiedzanych miejsc w Niemczech Wydaje się, że czas 
zapomniał o  Rothenburgu - wiele budynków pamięta 
średniowiecze, stare miasto zachwyca bramami i  mu-
rami obronnymi, kościołami, placykami z  fontannami 
i  szachulcowymi kamienicami. Zobaczymy: dzielnicę 
Spitalviertel, gotycki kościół św. Jakuba z  rzeźbionym 
ołtarzem i pięknymi witrażami, kościół św. Wolfganga 
i  franciszkański stary ratusz. W  godzinach południo-
wych wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w  póź-
nych godzinach wieczornych.

AcH… jAk piękNiE 

CENA: 2 450 PLN

TERMIN:
24.05 – 28.05.2023
02.08 – 06.08.2023
27.09 – 01.10.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota-przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 100 EUR 
   (łącznie z biletami na kolejki linowe)
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 530  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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CZECHY

Norymberga

Ingolstadt

Villach

Velden am Wörthersee
dolina Maltal

Klagenfurt

Hallein

AUSTRIA

zamek Herrenchiemsee

NIEMCY

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, 
zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla au-
tokarów. W godzinach popołudniowych przyjazd do In-
golstadt. To miasto o wielu obliczach – pełne tradycji 
i historii, a jednocześnie tchnące nowoczesną, miejską 
atmosferą. Tutejszy obraz tworzą odrestaurowane pie-
czołowicie kamienice ze ślicznymi szczytami, okazałe 
bramy, wyniosłe wieże i potężne umocnienia obronne. 
Restauracje, sztuka i imprezy wnoszą życie do centrum 
i  sprawiają, że również zakupy stają się prawdziwą 
przyjemnością. Spacer po mieście. Przejazd do hotelu. 
Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejedziemy nad Jezioro Chiem-
see nazywane „bawarskim morzem”. Pośrodku jeziora 
na wyspie Herreninsel Król Ludwik II zbudował swój 
ostatni zamek Herrenchiemsee, który miał być wy-
razem bezgranicznego uwielbienia dla francuskiego 
władcy Ludwika XIV i dlatego też został nazwany nie-
mieckim Wersalem. Pałac jest najmłodszą z trzech re-
zydencji zbudowanych przez jednego z  najbardziej ta-
jemniczych bawarskich władców. Nie wyróżnia się tak 
mocno zewnętrzną fasadą, ale prawdziwe skarby i dzie-
ła sztuki znajdują się w  prywatnych apartamentach 

króla. Przejazd do austriackiej Karyntii. Większość po-
wierzchni Karyntii jest górzysta, a krajobraz urozmaica-
ją turkusowe jeziora z niezwykle czystą wodą i to one 
przyciągają latem rzesze turystów. Będziemy podziwiać 
okolice jeziora Millstätter nazywanego skarbem Karyn-
tii i odwiedzimy Villach, drugie co do wielkości miasto 
regionu. Rozciągnięte nad rzeką Drawą, otoczone ma-
lowniczymi alpejskimi szczytami zachęca do wędrowa-
nia uliczkami z kolorowymi kamienicami ozdobionymi 
prześlicznymi szyldami i kwiatami. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolic je-
ziora Wörthersee, najcieplejszego jeziora w Austrii, któ-
rego klimat porównywalny jest do śródziemnomorskie-
go. Odwiedzimy malownicze miasteczko Velden am 
Wörthersee i popływamy statkiem po jeziorze. Czas 
na relaks i wypoczynek. Na koniec odwiedzimy Klagen-
furt, stolicę regionu. Miasto położone nad brzegiem je-
ziora otaczają dochodzące do 1000 m n.p.m. szczyty, co 
dodaje mu niewątpliwego uroku. Latem ściągają tutaj 
tłumy turystów i żeglarzy, stąd miasto nazywane jest 
austriackim Monte Carlo. Leniwy czas nad jeziorem, ak-
tywny wypoczynek na łonie natury czy atrakcje tętnią-
cego życiem miasta – w Klagenfurcie można korzystać 

z  wszystkich tych przyjemności. Spacer po starówce 
i czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego 
Wysokie Taury do doliny Maltal, zwanej „doliną huczą-
cej wody“. Wędrówka szlakiem Malteiner Wasserspiel, 
moc wrażeń gwarantowana. By dotrzeć w głąb doliny 
potrzeba ponad trzech godzin, ale tutejsze widoki, któ-
rym towarzyszy szum wody zapierają dech w piersiach. 
Następnie odwiedzimy także starą kopalnię soli w Hal-
lein. Podczas fascynującej podróży w  zamierzchłe 
czasy towarzyszyć nam będzie duch „solnego księcia”, 
snujący opowieści o trudach pracy pod ziemią. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Odwiedzimy jeszcze No-
rymbergę, bawarskie miasto, które zachwyca średnio-
wieczną atmosferą i frankońską życzliwością. Zobaczy-
my starówkę z  pięknymi kamieniczkami, ratusz, Dom 
Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca 
z  rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Skosztuje-
my także słynnych norymberskich kiełbasek i  pierni-
ków. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina 
w późnych godzinach wieczornych.

AUStriAckA krAiNA cUDów

CENA: 2 470 PLN

TERMIN:
20.06 – 24.06.2023
02.09 – 06.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota-przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 65 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 530 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 10 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów
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DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, 
godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przyjazd do Kutnej Hory w  godzinach popołudnio-
wych. Zakwaterowanie w  hotelu i  krótki odpoczynek. 
Zwiedzanie miasteczka nazywanego w  średniowieczu 
„skarbcem królestwa”, wpisanego na listę UNESCO. 
Zobaczymy: Włoski Zamek – dawną mennicę państwo-
wą, w której bito cenne praskie grosze i dawną siedzibę 
króla Wacława II, kościół św. Barbary, który jest jednym 
z najwspanialszych gotyckich zabytków w Europie. Noc-
leg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Austrii. Przyjazd do 
cesarskiego Wiednia w godzinach południowych. Wie-
deń to miasto, które ma swój urok i czar, z jednej strony 
majestatyczne, zachwycające wspaniałą architekturą, 
a z drugiej strony nowoczesne, pełne zieleni i tętniące ży-
ciem. Zwiedzanie zaczniemy od historycznego centrum, 
które wpisane jest na listę UNESCO. Niezaprzeczalny 
klimat tego miejsca tworzą przede wszystkim stylowe 
kamienice, a  najważniejszą budowlą jest gotycka kate-
dra św. Szczepana. Następnie zwiedzimy Hofburg, je-
den z największych kompleksów pałacowych na całym 
świecie. Rzeczywiście, robi wrażenie! 18 budynków, 16 
dziedzińców, ponad 2800 pomieszczeń, a  to wszystko 
na powierzchni 24 hektarów. Zobaczymy także Hunder-
twasserhaus, jedną z  najważniejszych architektonicz-
nych atrakcji Wiednia. Zewnętrzna fasada ozdobiona 
jest wieloma różnymi kolorowymi elementami, które 
w niemal magiczny sposób przyciągają wzrok. Na koniec 
proponujemy zwiedzanie jednego z  wiedeńskich muze-
ów - Muzeum Historii i Sztuki lub Muzeum Przyrodnicze-
go. Wieczorem wyjazd na koncert do zamku Schönbrunn 

lub do Opery Wiedeńskiej (jeśli będzie możliwość zakupu 
biletów na spektakl). Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka do doliny Dunaju 
Wachau. To tylko 36 kilometrowy odcinek doliny Du-
naju liczącej sobie w  sumie 2800 km. Zarówno jednak 
ukształtowanie terenu jak i  malownicze miasteczka 
otoczone winnicami sprawiają, że krajobraz kulturowy 
doliny ma wyjątkową wartość. Typowe naturalne skład-
niki tutejszego pejzażu to przede wszystkim potężny 
Dunaj, nadrzeczne lasy, podmokłe łąki i  poszarpane 
skały. Przyrodę uzupełniają tarasy, na których uprawia 
się wino, zadbane pola, opactwa, zamki obronne, pa-
łace, ruiny i  urokliwe miasteczka. Zwiedzimy opactwo 
benedyktyńskie w  Melku, nazywane „kolebką Austrii”. 
W  skład kompleksu wchodzą między innymi: monu-
mentalny i bogato zdobiony kościół św. Piotra i Pawła, 
cesarskie komnaty, muzeum sztuki i dziejów klasztoru 
oraz ogrody. Dumą opactwa jest imponująca biblioteka 
licząca aż dwanaście sal, w  których zgromadzono po-
nad 100 tysięcy różnego rodzaju woluminów. Najstarsze 
z rękopisów datowane są na IX wiek. Klasztor w Melku 
zainspirował włoskiego pisarza Umberta Eco do napisa-
nia jednej z jego najwybitniejszych książek - „Imię róży”. 
Następnie przejażdżka statkiem z Melku do miejscowo-
ści Spitz, w czasie której podziwiać możemy krajobraz 
doliny z  sadami morelowymi. Wizyta w  średniowiecz-
nym miasteczku Dürnstein, gdzie zachowały się ruiny 
zamku, w którym więziony był król Anglii Ryszard Lwie 
Serce. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i prze-
jazd do Wiednia. Przejazd na Wzgórze Kahlenberg, skąd 

roztacza się wspaniały widok na miasto. To właśnie 
z tego miejsca Jan II Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń 
z  Turkami. Następnie zwiedzanie letniej rezydencji ce-
sarskiej Schönbrunn, która jest jednym z  najpiękniej-
szych barokowych obiektów w Europie. Pałac jest w po-
siadaniu rodu Habsburgów od roku 1569, tu mieszkali 
kiedyś Maria Teresa, cesarz Franciszek Józef, cesarzowa 
Elżbieta i  inne osobistości. Zobaczymy kaplicę pałaco-
wą z pięknymi freskami, skarbiec koronny, ogrody pała-
cowe.   Przejazd do hotelu w okolicach Drezna. Nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w  hotelu. Wyjazd w  drogę po-
wrotną. Po drodze odwiedzimy Miśnię, która może 
poszczycić się ponad 1000-letnią historią. Kiedyś była 
miastem rezydencyjnym elektorów saskich i  dlatego 
uważa się ją za kolebkę Saksonii. Wiele zabytków jest 
tego świadectwem. Miśnia jest także miastem wina, 
na stromych wzgórzach najmniejszego regionu win-
nego w  Niemczech dojrzewają wyborne winogrona. 
Spacer po mieście, w  czasie którego zobaczymy uro-
kliwy rynek i Wzgórze Zamkowe, na którym znajdują 
się Albrechtsburg i katedra. Dzisiaj Miśnia znana jest 
przede wszystkim jako miasto porcelany. Białe zło-
to, czyli porcelana, z  charakterystycznym symbolem 
„skrzyżowanych Niebieskich Mieczy” nadało Miśni 
rangę światową i do dziś przysparza miastu splendoru. 
Z  całego świata przyjeżdżają turyści, aby w  warszta-
tach Państwowej Manufaktury Porcelany rzucić okiem 
za kulisy tego ponad 300-letniego rzemiosła. My także 
odwiedzimy to miejsce. Wyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w godzinach 
wieczornych.

wiEDEŃ i okolicE z koncertem muzyki klasycznej

CENA: 2 500 PLN

TERMIN:
29.04 – 03.05.2023
26.07 – 30.07.2023
11.10 – 15.10.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant
   Standard: KL (30 000 EUR),
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 100 EUR
• bilety do Opery Wiedeńskiej, 
   ceny od 53 EUR
• bilety na koncert muzyki klasycznej 
   w oranżerii pałacu Schönbrunn, 
   ceny od 53 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 500 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 530  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• Pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

AUSTRIA

CZECHY

POLSKA

NIEMCY

Kutná Hora

Melk
Spitz

Dürnstein
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NIEMCY

CZECHY

POLSKA

ROSJA

Kraków 
Podzamcze 

Wieliczka 

CENA: 2 550 PLN

TERMIN:
02.08 – 06.08.2023
11.10 – 15.10.2023

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

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu i obligatoryjne zestawy 
   audio guide – ok. 320 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 600 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd 
do łodzi. Zobaczymy najpiękniejszą fabrykę – dawne 
zakłady Izraela K. Poznańskiego ze wspaniałym, kutym 
ogrodzeniem i  główną bramą wjazdową, której wrota 
stanowią mistrzowskie dzieło sztuki kowalskiej. Dawny 
kompleks przemysłowy został zrewitalizowany i obecnie 
jest wykorzystywany przez centrum handlowo-rozryw-
kowo-kulturalne Manufaktura. Zobaczymy także wille 
i pałace budowane kiedyś dla fabrykantów, świadczące 
o bogactwie dawnej Łodzi. Spacer po ulicy Piotrkowskiej 
o długości 4,2 km, która stanowi „wizytówkę miasta”.  Po 
ulicy można przejechać się rikszą lub „trambusem” i zo-
baczyć pomniki, np. Trzech Fabrykantów, Ławeczkę J. Tu-
wima czy Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Częstochowy. Za-
czniemy od wizyty na Jasnej Górze, gdzie znajduje się 
sanktuarium i zarazem zespół klasztorny zakonu pauli-
nów. To jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego 
w Polsce, od setek lat centrum pielgrzymowania katoli-
ków. Na Jasnej Górze znajduje się cudowny obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej przedstawiający Maryję Dziewi-
cę z dzieciątkiem Jezus, oraz pokaźny zbiór dzieł sztuki 
sakralnej w  większości stanowiące dary od wiernych. 
Sanktuarium funkcjonuje jako miejsce kultu obrazu Czar-
nej Madonny, ale posiada również ciekawą historię. Po-
wstało w XIV wieku i stale rozbudowywane, stało się mi-
litarną fortecą, która sprawnie broniła częstochowskich 
skarbów oraz polskich królów. Klasztor w historii Polski 
zapisał się jako niezdobyta twierdza w  wielu lokalnych 
potyczkach i najazdach. Przejazd do Podzamcza i zwie-

dzanie najbardziej popularnego ze wszystkich zamków 
Orlich Gniazd - Zamku Ogrodzienieckiego. Zbudowany 
za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym 
wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5m 
n.p.m.) to największy i  najbardziej znany obiekt zam-
kowy w  Śląskiem. Stanowi przykład kunsztu dawnych 
budowniczych, którzy przez stulecia uczynili z  Ogro-
dzieńca imponującą magnacką rezydencję. Dwukrot-
nie zdobyty i spalony przez Szwedów w trakcie potopu 
w XVII w., nie odzyskał dawnej świetności. Dziś obiekt 
pełni funkcję tzw. trwałej ruiny. Przejazd do Krakowa. 
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Wzgórza 
Wawelskiego – Katedra Królewska, Groby oraz Krypty 
Królewskie i  Zasłużonych Polaków, Krypta Pary Prezy-
denckiej, Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skar-
biec Koronny i  Zbrojownia, Smocza Jama. Zamek Kró-
lewski położony na skraju Starego Miasta, na szczycie 
wapiennego Wzgórza Wawelskiego, jest jednym z  naj-
ważniejszych symboli Krakowa i Polski. W czasach, kiedy 
Kraków był stolicą Polski, Wawel był oficjalną rezyden-
cją królów. Budowla jest połączeniem stylów średnio-
wiecznych, romańskich, renesansowych i  barokowych. 
Następnie zwiedzanie Krakowa szlakiem “Droga Królew-
ska”: spacer ulicą Kanoniczą i Grodzką z kościołami św. 
Andrzeja, św. Piotra i Pawła, O.O. Franciszkanów, Pałac 
Arcybiskupów, Collegium Maius, Rynek Główny z Wieżą 
Ratuszową, Sukiennice, Kościół Mariacki z  Ołtarzem 
Wita Stwosza, Ulica Floriańska z Bramą Floriańską, Bar-
bakan, Plac Matejki z  Pomnikiem Grunwaldzkim. Czas 
wolny. Dla chętnych zwiedzanie Muzeum Podziemia Ryn-
ku (dodatkowo płatne). Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie. Przejazd do Wieliczki, zwiedza-
nie kopalni soli. Pełna unikalnego piękna i  nieprze-
rwanie czynna od średniowiecza codziennie ukazuje 
turystom najznakomitsze solne cuda, skute w trudzie 
wielowiekowej pracy górników. W  podziemnych wnę-
trzach Wieliczki czekają na nas kilometry chodników 
i pochylni, zjawiskowe komory i jeziora oraz doskonałe 
rzeźby solne. Unoszący się w  powietrzu zapach soli, 
leczniczy mikroklimat, imponujące komory, drewnia-
ne konstrukcje i  perfekcja w  najmniejszych detalach. 
Powrót do Krakowa, spacer po Kazimierzu – dawnej 
dzielnicy żydowskiej pełnej klimatycznych uliczek, ka-
mienic i  kawiarni, w  których każdego dnia spotykają 
się ludzie z całego świata. W trakcie spaceru ujrzymy 
z jednej strony tętniącą życiem codzienność “nieukoń-
czonego miasta”, z drugiej zaś usłyszymy historie bo-
haterów z Kazimierza upamiętniające ich doświadcze-
nia. Podczas pieszej wędrówki zobaczymy historyczne 
kamienice, artystycznie zaprojektowane kawiarnie 
oraz żydowskie synagogi. Czas wolny. Obiadokolacja. 
Nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu przejazd do oświęcimia. 
Zwiedzanie miejsca pamięci Auschwitz – Birkenau. 
Auschwitz był największym hitlerowskim obozem kon-
centracyjnym, miejscem stopniowego wyniszczania 
więźniów i  równocześnie największym ośrodkiem na-
tychmiastowej, bezpośredniej zagłady Żydów. Obec-
nie, obóz koncentracyjny wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO,  jest symbolem okrucieństwa 
ludzi wobec ludzi w XX w. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Szczecina w  późnych godzinach wieczor-
nych.

A w krAkowiE NA BrAckiEj
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DZIEŃ I  Wyjazd ze Szczecina o  godz. 07.00, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przyjazd do Wilanowa. Zwiedzanie letniej rezydencji 
króla Jana III Sobieskiego i  Królowej Marysieńki oraz 
ogrodów królewskich. Pałac w  Wilanowie jest jednym 
z  najcenniejszych zabytków polskiego baroku, w  nie-
zmienionej postaci przetrwał okres II wojny światowej. 
Wzniesiony przez króla Jana III Sobieskiego na początku 
XVII wieku według projektu Augustyna Locciego. Roz-
budowywany przez kolejnych właścicieli jest, typową 
dla tamtego okresu, podmiejską rezydencją “entre cour 
et jardin” (między dziedzińcem a ogrodem). Spacer po 
zabytkowym parku otaczającym pałac. Przejazd do ho-
telu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Zwiedzanie stolicy za-
czniemy od Starego Miasta. Historyczne centrum, zało-
żone w XIII wieku jako gród książęcy i osada, podczas 
II wojny światowej zostało zniszczone w  90%. Dzięki 
doskonałej i precyzyjnej odbudowie w 1980 roku zosta-
ło wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Zobaczymy: Plac Zamkowy z jednym z najważniejszych 
symboli miasta – Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski 
– wierny świadek polskiej historii, Rynek Starego Mia-
sta z pomnikiem Syrenki, która jest godłem i opiekunką 
miasta, Barbakan, mury miejskie, Bazylikę Archikate-
dralną  pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie 
Krakowskie Przedmieście, najpiękniejsza ulica stolicy, 
część tzw. Traktu Królewskiego biegnącego od Zamku 
Królewskiego aż do rezydencji w  Wilanowie. Od kilku 

stuleci Krakowskie Przedmieście pełni rolę jednej z naj-
bardziej reprezentacyjnych arterii Warszawy. Na trasie 
spacerowej spotkamy przepiękne budowle architekto-
niczne, jak kościół św. Anny z dzwonnicą, na której mie-
ści się taras widokowy czy barokowy kościół św. Krzyża, 
w filarach którego wmurowano urny z sercami  Chopina 
i Reymonta. Przy deptaku wznoszą się też stare hotele – 
efektownie odnowiony i ekskluzywny, secesyjny Bristol 
oraz Hotel Europejski. Zobaczymy również kilka ładnych 
pałaców – barokowy Pałac Potockich, potężny Pałac 
Prezydencki, przed którym widnieją kamienne lwy i po-
mnik księcia Józefa Poniatowskiego czy Pałac Czapskich 
Krasińskich, obecna siedziba Akademii Sztuk Pięknych. 
Następnie Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Gro-
bem Nieznanego Żołnierza i chwila relaksu w Ogrodzie 
Saskim. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiejszy dzień rozpocz-
niemy od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
które jest wyrazem hołdu dla tych, którzy walczyli i gi-
nęli za wolną Polskę i  jej stolicę. Muzeum ulokowane 
jest w  dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich. Mul-
timedialne ekspozycje przedstawiają walkę i  codzien-
ność powstańców na tle okupacyjnej grozy, a  także 
opisują życie codzienne w czasie wojny oraz powojenny 
terror komunistyczny. Kolejnym punktem będzie wizy-
ta w Pałacu Kultury i Nauki. Ten socrealistyczny gmach 
widać z każdego niemal zakątka miasta. Wjazd na XXX 
piętro PKiN, skąd podziwiać będziemy panoramę War-
szawy. Czas wolny w  Złotych Tarasach. Przejazd do 

Łazienek Królewskich. Rezydencja ostatniego króla 
Polski jest jednym z najładniejszych zespołów pałaco-
wo-parkowych w Europie. Położony w centrum miasta 
park tworzą trzy ogrody: Królewski, Belwederski i Mo-
dernistyczny, które łącznie zajmują aż 76 hektarów! Zo-
baczymy m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerią i Pałac 
Myślewicki. Spacerując, natrafimy tu na całe mnóstwo 
innych budowli. Liczne pawilony, świątynie, rzeźby oraz 
pomniki na trasie parkowych alejek dopełniają wraże-
nie iście królewskiego ogrodu. Fauna i  flora Łazienek 
jest bardzo bogata. Na pierwszy plan wychodzą dumne 
pawie, wiewiórki dopraszające się o smakołyki, a nawet 
rude lisy. Uroku dodają liczne kręte ścieżki, wzniesie-
nia, strumienie i  stawy pełne karpi. Powrót do hotelu 
jedną z najelegantszych ulic Warszawy – Alejami Ujaz-
dowskimi. Znajdują się tutaj zabytkowe pałacyki, wille, 
wytworne kamienice czynszowe, ambasady, gmach 
Urzędu Rady Ministrów, Park Ujazdowski oraz Belwe-
der z pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obia-
dokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV To już ostatni dzień w stolicy. Po śniadaniu za-
praszamy na zwiedzanie Stadionu Narodowego. Zoba-
czymy miejsca, w których przebywały gwiazdy polskiej 
i światowej piłki nożnej, takie jak Robert Lewandowski 
czy Christiano Ronaldo. PGE Narodowy to nie tylko dom 
piłkarskiej reprezentacji Polski, to także miejsce, w któ-
rym na żywo można uczestniczyć w  wielkich sporto-
wych i rozrywkowych wydarzeniach. Wyjazd do Szczeci-
na, w godzinach wieczornych przyjazd na miejsce.

wArSZAwA DA Się lUBić

CENA: 2 350 PLN

TERMIN:
04.05 – 07.05.2023
01.06 – 04.06.2023
14.08 – 17.08.2023
11.09 – 14.09.2022
09.11 – 12.11.2022

CENA ZAWIERA:
• transport
• 3 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 3 śniadania 
   i 3 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 160 PLN
• opłata do pokoju 1 os. – 600 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

NIEMCY

CZECHY

POLSKA

ROSJA

Warszawa 
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CENA: 2 360 PLN

TERMIN:
20.06 – 24.06.2022
04.09 – 08.09.2022
18.10 – 22.10.2023

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

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu i obligatoryjne zestawy 
   audioguide – ok. 240 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 550 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przyjazd do wrocławia w  godzinach południowych. 
Wrocław to stolica Dolnego Śląska, zabytkowe miasto 
na pograniczu trzech kultur. Zwiedzanie zaczniemy od  
wrocławskiego rynku, który ma niemal 3,8 hektara i na-
leży do największych dawnych placów targowych w Pol-
sce. Przyciąga urokiem zabytkowych kamienic, żywio-
łowością i klimatem wyjątkowego centrum europejskiej 
metropolii. Zobaczymy: ratusz, Plac Solny, farę miejską, 
kompleks uniwersytecki, Arsenał, operę. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i dal-
sze zwiedzanie. Zobaczymy Ostrów Tumski, najstarszą 
część Wrocławia, która niegdyś była wyspą. Jest to 
miejsce wyjątkowe, pełne historii i magicznej, doniosłej 
aury. Zobaczymy: gotycką Kolegiatę Świętego Krzyża, 
która w  jednym gmachu łączy dwa kościoły, katedrę 
Jana Chrzciciela, nazywaną matką kościołów śląskich 
(z możliwością wjazdu na wieżę widokową), Bramę Klu-
skową, ogrody biskupie, ogród botaniczny. Przejście 

Mostem Tumskim na wyspę Piasek. Spacer Bulwarami 
Włostowica, skąd roztacza się pocztówkowy widok na 
Ostrów, do kościoła Najświętszej Marii Panny na Pia-
sku. Będąc we Wrocławiu nie możemy oczywiście po-
minąć niesamowitej wizyty w Panoramie Racławickiej. 
To wyjątkowe, cykloramiczne dzieło namalowane przez 
zespół malarzy pod kierownictwem Wojciecha Kossaka 
i Jana Styki, przedstawia bitwę pod Racławicami. Na ko-
niec Hala Stulecia, która jest najsłynniejszym dziełem 
wrocławskiego modernizmu, od 2006 roku uznana za 
obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do 
Kłodzka. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Wyjazd na zwiedzanie 
Kopalni Soli w Złotym Stoku, która jest najstarszym 
ośrodkiem górniczo-hutniczym w  Polsce. Przejazd 
do kamieńca, gdzie zobaczymy neogotycki zamek 
Hohenzollernów. Następnie odwiedzimy polanicę 
Zdrój, kurortowe miasteczko z  urokliwym Parkiem 
Zdrojowym. Powrót do kłodzka i  spacer po mieście. 
Wąskie, zabytkowe uliczki, przepiękny rynek, górująca 
nad miastem twierdza i urokliwie położone kawiarenki 

przyciągają tu wielu turystów. Obiadokolacja i  nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Podziem-
nego Miasta Osówka, jednej z najbardziej tajemniczych 
atrakcji Dolnego Śląska. Do dziś nie wiadomo, do czego 
miał służyć kilkukilometrowy kompleks podziemnych 
korytarzy budowany przez Niemców w  czasie II wojny 
światowej u podnóża Gór Sowich. Wyjazd na zwiedzanie 
Zamku książ, niegdyś nazywanego „perłą Śląska”, a tak-
że „zamkiem z bajki”. Położony na terenie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego jest budowlą charakteryzującą 
się różnymi stylami architektury, posiadającą ponad 400 
pomieszczeń. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w  hotelu. Wyjazd na zwiedzanie 
Zamku Chojnik, malowniczo położonego na szczycie 
góry. Będziemy mieli okazję posłuchać legend m. in. 
o  Kunegundzie, postrzelać z  kuszy, zobaczyć pręgierz 
i wejść na wieżę skąd rozpościera się panorama na Kar-
konosze i Kotlinę Jeleniogórską Wyjazd w drogę powrot-
ną. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

MAGicZNY DolNY śląSk

CZECHY

POLSKA

Ruiny Zamku Chojnik

Polanica-Zdrój

Podziemne Miasto Osówka
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DZIEŃ I  Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 04:45 na ul. Sambora – parking dla autobusów. 
Przejazd na Podlasie. Zwiedzanie Tykocina nazywa-
nego wrotami do Podlasia i perłą baroku. Zobaczymy: 
zamek królewski, wzniesiony w XVI wieku przez króla 
Zygmunta Augusta, barokowy rynek z kościołem Trój-
cy Przenajświętszej wraz z  pomisjonarskim zespołem 
klasztornym, Wielką Synagogę i pomnik Stefana Czar-
nieckiego. Przejazd do hotelu na Podlasiu. Obiadokola-
cja, nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Zwiedzanie Białego-
stoku, stolicy Podlasia. Bliskie sąsiedztwo Litwy, Bia-
łorusi i  Rosji sprawiło, że od wieków żyli tu zgodnie 
przedstawiciele różnych wyznań i  narodowości. To 
właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta, 
przesiąknięty wielokulturowością. Zaczniemy od zwie-
dzenia pałacu Branickich wraz z  otaczającym go cud-
nym ogrodem. To jedno z najcenniejszych barokowych 
założeń w Polsce, nawiązujące do francuskich pałaców. 
Zobaczymy także rynek z nietypowym ratuszem, archi-

katedrę, kościół św. Rocha, cerkiew św. Ducha i nowo-
czesny budynek opery i filharmonii podlaskiej. Przejazd 
na zwiedzanie Krainy Otwartych Okiennic, gdzie po-
spacerujemy po wsiach i  przyjrzymy się uroczej drew-
nianej architekturze, ozdobionej dodatkowo pięknymi 
kwiatami pod oknami. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Biało-
wieskiego Parku Narodowego, najstarszego parku 
narodowego w Polsce. Zobaczymy Rezerwat Pokazowy 
Żubrów, gdzie żyją tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dzi-
ki i wilki oraz Szlak Dębów Królewskich, który tworzą 
kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich wład-
ców polujących w  Puszczy Białowieskiej. Następnie 
odwiedzimy Hajnówkę, gdzie zobaczymy sobór św. 
Trójcy i Białowieżę, gdzie zwiedzimy cerkiew św. Miko-
łaja Cudotwórcy z  pięknym ikonostasem wykonanym 
z ceramiki. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Wyjazd na zwiedzanie 
Supraśla. Zwiedzimy cerkiew obronną otoczoną zabu-

dowaniami klasztoru Bazylianów, gdzie dzisiaj mieści się 
Muzeum Ikon – niepowtarzalne interaktywne muzeum 
sztuki sakralnej prawosławia, a  także eklektyczny pa-
łac Bucholtzów i  XIX-wieczne drewniane Domy Tkaczy 
o bielonych wapnem ścianach. Przejazd do Kruszynian 
położonych na szlaku tatarskim. Ciekawa i  już rzadko 
spotykana architektura domów oraz piękna okolica za-
chęcają do odwiedzenia miejscowości. Bez problemu 
można tu spotkać ludność tatarską, co dostarcza okazji 
spróbowania niezwykłej kuchni tatarskiej np. kołdunów, 
pierekaczewników, trybuszoków. Zobaczymy także Ba-
honiki, drugi ośrodek na szlaku tatarskim, z meczetem 
i  mizarem. Odwiedzimy również Sokółkę malowniczo 
położoną pośród lasów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Zwie-
dzimy jeszcze Choroszcz, gdzie znajdują się: zespół 
pałacowo - parkowy Branickich z barokowym pałacem 
Jana Klemensa i pięknym parkiem oraz cerkiew pod we-
zwaniem Matki Boskiej Opiekuńczej. Przyjazd do Szcze-
cina w późnych godzinach wieczornych. 

cUD, żUBr i poDlASiE

CENA: 2 490 PLN

TERMIN:
07.08 – 11.08.2023

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

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu i obligatoryjne zestawy 
   audioguide – ok. 160 PLN 
• dopłata do pokoju 1 os. – 550 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po muzeach.

POLSKA

LITWA

Tykocin

Choroszcz

Narew

Hajnówka

Kruszyniany
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POLSKA

UKRAINA

Krasnobród
Zwierzyniec

Szczebrzeszyn

LublinKazimierz Dolny

Sandomierz

CENA: 2 500 PLN

TERMIN:
12.07 – 16.07.2023

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

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu i obligatoryjne zestawy 
   audioguide – ok. 140 PLN 
• dopłata do pokoju 1 os. – 550 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po muzeach.

DZIEŃ I  Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 04.45 na ul. Sambora – parking dla autobusów. 
Przyjazd do Kazimierza Dolnego w  późnych godzi-
nach popołudniowych. Zakwaterowanie w  hotelu 
i krótki odpoczynek. Niewiele jest miast w Polsce o tak 
specyficznym klimacie, urokliwych zakątkach i pięknej 
starówce pamiętającej odległe czasy. Dzięki temu Kazi-
mierz Dolny stał się słynnym nadwiślańskim kurortem, 
chętnie odwiedzanym przez ludzi zwyczajnych i  nie-
zwyczajnych. Unikalny zespół urbanistyczno - architek-
toniczno - krajobrazowy Kazimierza został zaliczony do 
najwyższej w skali światowej klasy zabytków, tak więc 
od 1994 roku Kazimierz Dolny stanowi Pomnik Historii. 
Zwiedzanie miasta, urokliwie położonego nad Wisłą. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Sandomierza, kró-
lewskiego miasta nad Wisłą. Historyczny Sandomierz 
bywa nazywany „Małym Rzymem”, a  to dlatego, że 
podobnie, jak włoska stolica, ulokował się na 7 wzgó-
rzach, a  ponadto pod obydwoma miastami ciągną się 
tajemnicze, podziemne korytarze. Sandomierz zyskał 
znacznie na sławie w ostatnich czasach za sprawą po-
pularnego serialu „Ojciec Mateusz” kręconego właśnie 
w tym mieście. Zwiedzanie miasta: kościół św. Micha-
ła wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek, 
kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru 
Reformatów, Brama Opatowska, stary rynek wraz z za-

bytkowymi kamieniczkami i  ratuszem, katedra, Pałac 
Biskupi, Synagoga, zamek, spichlerz. Przejazd do hotelu 
na Roztoczu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Roztocza. Niezwy-
kły klimat, miasteczka o  ciekawej historii i  cennych 
zabytkach, piękne krajobrazy oraz cisza i  spokój, to 
wszystko składa się na wyjątkowość tego miejsca. Wi-
zytówką Roztocza jest przede wszystkim przyroda, 
unikatowa na skalę europejską. Zróżnicowana budowa 
krajobrazu jaka tu występuje zdecydowała o różnorod-
ności tutejszej fauny i flory. Zaczniemy od odwiedzenia 
Zwierzyńca. Historia tego niewielkiego miasteczka 
ściśle związana jest z  Janem Zamojskim, kanclerzem 
i  hetmanem Rzeczpospolitej. Od XVI wieku była to 
letnia rezydencja Ordynacji Zamojskich. Mieli tutaj 
swój pałac i park, ogrodzony zwierzyniec oraz zupełnie 
prywatną górę Bukową. Zobaczymy dawną siedzibę 
Zarządu Ordynacji Zamojskiej z  barokowym kościo-
łem na wyspie i  browarem z  1806 roku. Przejazd do 
Szczebrzeszyna. Miasto znane jest każdemu Polako-
wi, za sprawą wiersza Jana Brzechwy, który rozpoczy-
na się słowami „W  Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi 
w  trzcinie...” Symbol ten wykorzystywany jest w  pro-
mocji miasta. Zobaczymy: cerkiew z XVI wieku, kościół 
św. Mikołaja - dawny klasztor i synagogę z XVII wieku. 
Na koniec odwiedzimy Krasnobród, jedno z uzdrowi-
skowych miast powiatu zamojskiego, znajdujące się 

na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. 
Zwiedzimy barakowy klasztor z  1699 roku oraz dwór 
Leszczyńskich. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Dzisiaj odwiedzimy Za-
mość Miasto jako prywatne założył Jan Zamojski – kanc-
lerz wielki koronny, który zlecił włoskiemu mistrzowi 
Bernardo Morando zaprojektowanie miasta idealnego 
– twierdzy, która miała za cel chronić włości Zamoj-
skich. Tak właśnie powstał Zamość, nazywany Padwą 
Północy, prawdziwe arcydzieło polskiego renesansu. 
W 1992 roku Stare Miasto Zamościa zostało wpisane na 
listę UNESCO. Zobaczymy: rynek, ratusz, fortyfikacje 
bastionowe, bramy miejskie, katedrę, Pałac i Akademię 
Zamojskich. Przejazd do Lublina, jednego z  najstar-
szych miast polskich o  ciekawej historii. Mówi się, że 
Lublin to miasto skrojone na ludzką miarę. Do najwięk-
szych atrakcji można dojść pieszo, a każdy chodzi tutaj 
jakby trochę wolniej. Zwiedzanie miasta: Zamek Lubel-
ski z  donżonem z  XIII wieku i  gotycko – renesansową 
kaplicą ozdobioną freskami rusko–bizantyńskimi, Plac 
Zamkowy, Katedralna Cerkiew Prawosławna. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu zwiedzanie lublińskiego rynku 
otoczonego zabytkowymi kamieniczkami z  gmachem 
Trybunału Koronnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przy-
jazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

roZtocZE i lUBElSZcZYZNA
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DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przejazd do Elbląga. Miasto założone przez Krzyża-
ków jeszcze w  1237 roku stanowi północny kraniec 
województwa warmińsko-mazurskiego. Fantastycznie 
utrzymane, robi naprawdę niesamowite wrażenie, choć 
czasy wojenne go nie oszczędziły i zostało okrutnie po-
traktowane przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Mimo 
wielkich zniszczeń wojennych, Elbląg emanuje urodą, za-
chwyca śliczną zabudową i oferuje sporo atrakcji. Spa-
cer po Starym Mieście, które jest tak naprawdę… młode. 
Poza ocalałymi zabytkami większość kamienic, to efekt 
odbudowy prowadzonej od lat osiemdziesiątych XX wie-
ku. Słowem kluczem dla odbudowy elbląskiej starówki 
stała się retrowersja. Nowe-stare kamienice przywra-
cają klimat starówki i  tworzą piękne tło dla ocalałych 
i  wspaniale odrestaurowanych zabytków architektury. 
Odwiedzimy także Centrum Sztuki Galeria EL miesz-
czące się w  imponującym kościele podominikańskim. 
Niezwykłe jest połączenie eksponatów współczesnej 
sztuki z zabytkowym wnętrzem. To Galeria EL była ini-
cjatorem biennale form przestrzennych odbywających 
się w Elblągu od lat 60-tych i dzięki któremu zapełniono 
przestrzeń miejską rzeźbami powstającymi w  halach 
produkcyjnych elbląskiego zakładu przemysłowego 
ZAMECH. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Żuławy to teren nietknięty 
masową turystyką. Nie ma tu wielkich i  zatłoczonych 
miast, są za to malownicze wsie, piękne krajobrazy 
i  prawdziwe perełki drewnianej architektury, a  miesz-
kańcy to niesamowicie otwarci ludzie. Zaczniemy od wi-
zyty w Nowym Dworze Gdańskim, który zasługuje na 
tytuł Stolicy Żuław. To właśnie tu działa Żuławski Park 
Historyczny z największą wystawą o Żuławach. W Par-
ku, niczym w  magicznej skrzyni, zachowały się ulotne 
historie Żuław. Historia regionu przeplata się z historią 
jego poszczególnych mieszkańców, a wiedza wyniesio-

na z opowieści i tablic informacyjnych pozwala inaczej 
spojrzeć na zachowane jeszcze nieliczne wiatraki, domy 
podcieniowe i żyzne pola roztaczające się wokół głów-
nych żuławskich dróg. Następnie odwiedzimy Żuławki, 
które trafiły swego czasu na listę “50 najciekawszych 
wsi w  Polsce”, a  to za sprawą między innymi charak-
terystycznego układu wsi i  licznych zabytków, w  tym 
domów podcieniowych. Przejazd do Nowej kościel-
nicy, gdzie zobaczymy domy podcieniowe, zabytkowe, 
drewniane domy z XIX wieku, murowany dworek wraz 
z  misternie zdobionym spichlerzem oraz znajdującą 
się na terenie tego gospodarstwa pracownią ceramicz-
ną. Następnie przejazd do Drewnicy, gdzie zobaczymy 
ostatni wiatrak typu „koźlak”. Drewnica słynęła kiedyś 
z dobrze prosperujących gospodarstw menonickich i to 
właśnie w takim gospodarstwie w 1718 roku postawio-
no wiatrak. Na zakończenie odwiedzimy Palczewo, 
gdzie znajduje się jedyny na Żuławach uroczy drewniany 
kościółek. To kameralne wnętrze utrzymane w  szarej 
kolorystyce, pięknie zdobione ławki, malowidła i  po-
nad dwustuletnie działające organy. Zobaczymy także 
murowano-drewniany wiatrak holenderski. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Dziś czeka nas niezwy-
kła przygoda…”popłyniemy” statkiem po trawie. Rejs 
Kanałem Elbląskim na trasie Elbląg-Buczyniec przez 
Rezerwat Przyrody na Jezioro Dróżno. Ten światowej 
klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej łączy zachodnio
-mazurskie jeziora z Zalewem Wiślanym. Jest unikalnym 
pod względem technicznym szlakiem wodnym, a orygi-
nalność tej drogi wodnej polega na pokonywaniu różnicy 
poziomów o łącznej wielkości 100 metrów przy pomocy 
systemu śluz i  pochylni. Przejazd do Malborka, który 
zyskał sławę w szerokim świecie głównie dzięki potęż-
nej twierdzy krzyżackiej. Malborska warownia wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 
jest uznawana za największy w Europie zamek z cegły. 

Zwiedzanie twierdzy krzyżackiej, Obiadokolacja i  noc-
leg w hotelu. 

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Zaczniemy od wizyty 
w  wiosce Kadyny. Miejscowość była ulubioną rezy-
dencją rodziny cesarza Wilhelma II i  dziś mieszkańcy 
dbają o pamięć po cesarzu. Można nie tylko dostać na 
pamiątkę miejscowy dukat, ale również zjeść przysmak 
cesarski, czyli bigos Wilhelma. Zobaczymy 700-letni 
dąb, barokowy pałac z końca XVII wieku, którego budyn-
ki gospodarcze są dziś luksusowym hotelem, stadninę 
koni i  klasztor Franciszkanów. Następnie odwiedzimy 
Frombork, który był miejscem pracy najsłynniejszego 
astronoma nowożytnej Europy - Mikołaja Kopernika. 
Zwiedzanie Wzgórza Katedralnego, na którym znajduje 
się XIV wieczna archikatedra. Możliwość wejścia na wie-
żę Radziejowskiego z XVII wieku z wahadłem Faucaulta, 
obrazującym ruch ziemi wokół słońca. Z  tarasu wido-
kowego roztacza się przepiękna panorama miasta oraz 
Zalewu Wiślanego. Następnie zwiedzanie Muzeum Mi-
kołaja Kopernika i  spacer przez miasto do portu. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Śniadanie w  hotelu. Na początek odwiedzi-
my Najniższe Miejsce w Polsce. W Raczkach Elbląskich 
znajduje się rekordowa depresja, czyli teren położony 
poniżej poziomu morza - całe 180 cm. Przejazd na Mie-
rzeję Wiślaną. Na początek wizyta w  kątach Rybac-
kich i  spacer po pięknej piaszczystej plaży. Przekop 
Mierzei Wiślanej, o  tym projekcie słyszał chyba każdy. 
Bardzo kontrowersyjny pomysł na przekopanie Mierzei 
Wiślanej, aby połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 
całkowicie na terytorium Polski. Skróci to dotychczaso-
wą trasę przez Rosję o ok. 100 km dla ściśle określonych 
statków. Niezależnie od olbrzymiej ilości przeciwska-
zań, protestów przekop staje się faktem. Będziemy mieli 
okazję zobaczyć ten projekt. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

rUSZAj NA żUŁAwY

CENA: 2 500 PLN

TERMIN:
07.06 – 11.06.2023
04.08 – 08.08.2023

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

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu i obligatoryjne zestawy 
   audio guide – ok. 270 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 520 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

POLSKA Malbork

Kadyny

Frombork

Buczyniec 

Katy Rybackie
Drewnica

Palczewo
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CENA: 1 680 PLN

TERMIN:
23.05 – 26.05.2023
22.07 – 25.07.2023
14.09 – 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach  
• wyżywienie: 3 śniadania 
• ubezpieczenie TU Europa wariant 
   Standard: KL (30 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 120 PLN i 20 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 490 PLN
• dopłata do 3 obiadokolacji – 220 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po muzeach.

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przyjazd do wrocławia w  godzinach południowych. 
Wrocław to jedno z  najpiękniejszych i  najpopularniej-
szych miast w  Polsce. Można do niego przyjechać na 
weekend w ciemno i nigdy człowiek nie będzie się nu-
dził. Ogrom atrakcji, zabytków, klimatycznych restau-
racji sprawia, że zawsze odkrywa się coś nowego. Sto-
lica Dolnego Śląska bywa także doceniana za granicą 
i często można ją znaleźć na liście najbardziej atrakcyj-
nych turystycznie miast na świecie. Zwiedzanie miasta 
zaczniemy od rynku, który należy do największych 
i najpiękniejszych w Polsce. Piękna architektura, klima-
tyczne kamienice, dużo restauracji oraz miejsc wartych 
odwiedzenia sprawiają, że jest to najpopularniejsza 
atrakcja Wrocławia. Zobaczymy: rynek, ratusz, Plac Sol-
ny, farę miejską, kompleks uniwersytecki (w tym Aulę 
Leopoldina i Oratorium Marianum), Arsenał, Halę Stule-
cia i operę. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie i odpoczynek. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dzi-
siaj zwiedzimy najstarszą część Wrocławia – Ostrów 
Tumski. Jego historia sięga X stulecia, kiedy to Pia-
stowie Śląscy na wyspie u ujścia rzeki Oławy do Odry 
zbudowali swój gród. Zwiedzimy: wyspę Piasek (bulwar 

Piotra Włosta), kościół Najświętszej Marii Panny na 
Piasku, kolegiatę św. Krzyża i katedrę Jana Chrzciciela 
(z możliwością wjazdu na wieżę widokową), uznawaną 
za matkę kościołów śląskich. Zobaczymy także Panora-
mę Racławicką, największy obraz w Polsce. Teraz czas 
na zielony Wrocław, zwiedzimy ogrody biskupie oraz 
ogród botaniczny. Wyjazd z Wrocławia w godzinach po-
południowych. Przejazd do Żar. Zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w  hotelu. Przejazd do łęknicy 
i  Bad Muskau, gdzie spacerując będziemy podziwiać 
największy w  Europie transgraniczny Park Mużakow-
ski w  stylu angielskim, stanowiący jedno z  najwybit-
niejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej XIX 
wieku (od 2004 roku na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO). Zobaczymy Kamień Pücklera, mosty – Kró-
lewski i Podwójny, oranżerię i Nowy Zamek. Następnie 
spacer po rynku w  Bad Muskau. Czas wolny na obej-
rzenie wystawy w  Nowym Zamku, podziwianie parku 
z wieży zamkowej czy lody Pücklera w kawiarni zamko-
wej. W terminie majowym podziwiać będziemy kwitną-
ce rododenrony w  Parku Mużakowskim i  różaneczniki 
w parku w Kromlau. Następnie przejazd na zwiedzanie 
Parku Głazów w Nochten. Jest to przykład pokazujący 
jak zmienić można szare tereny pokopalniane w cieka-

wy krajobraz. W Parku znajduje się ponad 7000 głazów 
narzutowych, do tego tematyczne i ciekawie założone 
ogrody. Park powstał  w 2003 r na wypełnionej i mister-
nie uformowanej powierzchni kopalni odkrywkowej 
i jest udanym przykładem na zagospodarowanie „krajo-
brazu po kopalni odkrywkowej. Powrót do hotelu, obia-
dokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu opuszczamy hotel i udajemy się 
do Forst – „Miasta róż”, będącego mekką miłośników 
tych kwiatów. Zwiedzanie Ogrodu Różanego położone-
go na dwóch wyspach na Nysie Łużyckiej, 400 odmian 
róż i  40 000 różanych krzewów oraz (w  terminie maj/
czerwiec) gaje rododendronowe. Przejazd do Zielonej 
góry, polskiej stolicy Bachusa. Na Winnym Wzgórzu 
czas na kawę i  wino z  lubuskich winnic w  Palmiarni 
wśród 120 gatunków roślin tropikalnych. Spacer po 
zielonogórskiej starówce, gdzie zobaczymy rynek, ra-
tusz, secesyjny gmach Filharmonii Zielonogórskiej oraz 
kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, przypominają-
cy kościoły pokoju w Świdnicy i w Jaworzu. W drodze 
powrotnej zwiedzimy drewniany kościół w  klępsku 
(jeden z  siedmiu cudów Polski w  2016 roku) oraz dru-
gą pod względem grubości sosnę w Polsce, „Waligórę”. 
Przyjazd do Szczecina w  późnych godzinach wieczor-
nych.

wrocŁAw i pArk MUżAkowSki
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DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 
łodzi w godzinach południowych. Łódź to miasto będące 
niegdyś wiodącym ośrodkiem przemysłowym, w którym 
wciąż bogate są tradycje filmowe i artystyczne i gdzie cią-
gle coś się dzieje. Zaczniemy od zwiedzenia Księżego Mły-
na, który jest największym na terenie Łodzi zabytkowym 
kompleksem urbanistycznym składającym się z obiektów 
przemysłowych i rezydencjonalnych. Następnie zobaczymy 
miasto z innej, ładniejszej strony, gdyż odwiedzimy Ogród 
Botaniczny z Palmiarnią. W ogrodzie prezentowane są ga-
tunki flory rodzimej oraz liczne rośliny obcego pochodzenia. 
Bogate zbiory, liczące ok. 4000 gatunków, eksponowane są 
w dziewięciu działach tematycznych. Palmiarnia ukryta po-
śród starych drzew zabytkowego Parku Źródliska, to wyjąt-
kowo malownicze miejsce, pełne tajemniczości i niezwykłej 
egzotyki. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Spacer zaczniemy od starów-
ki stanowiącej kiedyś tętniące życiem centrum miasta. 
Przylega do niego Park Staromiejski, w którym zbudowano 
pomnik Dekalogu – na pamiątkę koegzystencji Polaków i 
Żydów. Następnie zobaczymy najpiękniejszą fabrykę Łodzi 
– dawne zakłady Izraela K. Poznańskiego ze wspaniałym, 
kutym ogrodzeniem i główną bramą wjazdową, której wro-
ta stanowią mistrzowskie dzieło sztuki kowalskiej. Dawny 
kompleks przemysłowy został zrewitalizowany i obecnie 
jest wykorzystywany przez centrum handlowo-rozrywko-

wo-kulturalne Manufaktura. Zwiedzanie Muzeum Miasta 
Łodzi, które znajduje się w reprezentacyjnej rezydencji wy-
budowanej dla rodziny jednego z najzamożniejszych fabry-
kantów XIX-wiecznej Łodzi – Izraela K. Poznańskiego. Poza 
ekspozycją wnętrz fabrykanckich z przełomu wieków XIX i 
XX, wystawa prezentuje dzieje Łodzi przemysłowej, a szereg 
saloników zaaranżowano na ekspozycje poświęcone arty-
stom związanym z miastem. Zobaczymy także wille i pałace 
budowane kiedyś dla fabrykantów, świadczące o bogactwie 
dawnej Łodzi. Spacer po ulicy Piotrkowskiej o długości 4,2 
km, która stanowi „wizytówkę miasta”. Po ulicy można 
przejechać się rikszą lub „trambusem” i zobaczyć pomniki, 
np. Trzech Fabrykantów, Ławeczkę J. Tuwima czy Pomnik 
Łodzian Przełomu Tysiącleci. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
nocleg. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Uniejowa do kompleksu 
termalno-basenowego Termy Uniejów. Obiekt oferuje 
gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych, znaj-
dują się tu baseny kryte i otwarte oraz zespół odnowy 
biologicznej ze strefą saun, aromaterapią, tepidarium, ga-
binetem masażu czy komorą śnieżną. Największą atrakcją 
tego miejsca są tzw. Łaźnie Kasztelańskie, czyli prawdziwie 
średniowieczne SPA, oferujące kąpiele w dębowych 6-oso-
bowych baliach z solankową wodą termalną lub z dodatkiem 
różanych olejków i płatków kwiatów, a nawet w piwie czy 
czekoladzie. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 
06.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów. Przejazd do 
Bydgoszczy, miasta które pełnymi garściami czerpie ze 
swoich największych zasobów – wody i  ludzi. Bydgoskie 
Stare Miasto położone w zakolu Brdy zachowało swój śre-
dniowieczny układ, a jego granicę wyznaczają pozostałości 
murów obronnych z cylindryczną basztą. Zobaczymy Most 
Staromiejski, z  którego rozpościera się widok na Spichrze 
nad Brdą, balansującą rzeźbę Przechodzącego przez rzekę, 
oraz Stary Port. Następnie przejdziemy na Stary Rynek, 
gdzie znajdują się XIX/XX wieczne kamienice, zabytkowy 
ratusz oraz najstarszy zabytek w mieście – gotycka katedra. 
Na zakończenie udamy się na prawdziwą wyspę w centrum 
miasta zwaną Wyspą Młyńską, przy której zobaczyć można 
Wenecję Bydgoską oraz most zakochanych. Nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Przejazd w  Bory Tucholskie, 
jeden z najpiękniejszych i najbardziej dziewiczych, nieskala-
nych ludzką działalnością regionów w Polsce i Europie. Zo-
baczymy rezerwat cisów, piękne miejsce uwiecznione przez 
malarza Leona Wyczółkowskiego. Odwiedzimy także Górni-
czą Wioskę, gdzie zapoznany się z historią górnictwa. Prze-
jazd do Tucholi, która jest jedną z najstarszych osad ludz-
kich w  Polsce. Jej początki datują się na okres panowania 
Mieszka I, a pierwszy przekaz pisany pochodzi z 1287 roku, 

kiedy arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka, konsekrował 
miejscowy kościół. Zwiedzimy także Chełmno, nazywa-
ne miastem zakochanych i  małym Krakowem. W  mieście 
zachował się prawie cały obwód średniowiecznych murów 
miejskich z  17 basztami i  gotycką bramą. Gotycki kościół 
farny zbudowany z  fundacji zakonu krzyżackiego stał się 
wzorcem dla innych kościołów budowanych przez zakon. 
Ozdobę rynku stanowią zabytkowe kamienice i  ratusz, któ-
ry jest jednym z najpiękniejszych obiektów sztuki renesan-
sowej w Polsce. Na zakończenie zwiedzimy Ostromecko. 
Tutejszy zespół pałacowo-parkowy  składa się z dwóch pała-
ców - starego barokowego z I połowy XVIII wieku i nowego 
klasycystycznego z XIX wieku oraz pięknych ogrodów w sty-
lu włoskim i angielskim. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Torunia, o którym mówi 
się Piernikopolis. To właśnie gotyk, piernik i  Kopernik są 
esencją miasta oraz jego trzema sztandarowymi markami. 
Turystów przyciągają tutaj  malownicze krajobrazy, pięk-
ne zabytki oraz wspaniała atmosfera panująca w  mieście. 
Zwiedzanie miasta: Rynek Staromiejski. Pomnik Kopernika, 
Muzeum Mikołaja Kopernika, Planetarium, Dom Eskenów, 
kamienica ” Pod Gwiazdą”, katedra św. Jana, Krzywa Wieża, 
kościół NM. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczeci-
na w późnych godzinach wieczornych.

ŁóDź krEUjE

torUŃ cZY BYDGoSZcZ?

CENA: 1 380 PLN

TERMIN:
25.05 – 27.05.2023
23.06 – 25.06.2023
26.07 – 28.07.2023
22.09 – 24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 2 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• opiekę pilota-przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 150 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 390 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN. 

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

CENA: 1 200 PLN

TERMIN:
05.05 – 07.05.2023
06.06 – 08.06.2023
25.08 – 27.08.2023
29.09 – 01.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 2 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide ok. 140 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
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CZECHY

POLSKA

NIEMCY

Stolpen
Budziszyn

Branitz

Neuzelle

DZIEŃ I Wyjazd ze Szczecina o godz. 06.00, zbiórka przy ul. 
Sambora o  godz. 05.45. Przejazd do gniezna. Zwiedzanie 
pierwszej stolicy Polski zaczniemy od Katedry Gnieźnień-
skiej. Świątynia z  genialną akustyką, kryje w  barokowej 
konfesji szczątki św. Wojciecha, a  w  wewnętrznej kruchcie 
– najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w  Polsce, brązo-
we Drzwi Gnieźnieńskie. To dzieło bezimiennych średnio-
wiecznych mistrzów przedstawia sceny z  życia świętego 
Wojciecha, który stał się pierwszym patronem Polski. Spacer 
po pięknie odnowionej starówce gnieźnieńskiej. Przejazd do 
położonej na prawym brzegu Warty wsi Rogalin. Zwiedzanie 
kompleksu pałacowo-parkowego. Okazała rezydencja Rodu 
Raczyńskich wraz z okalającym ją pięknie zrewitalizowanym 
parkiem w 2018 roku zostały uznane jako Pomnik Historii. Ba-
rokowo-klasycystyczny pałac przetrwał do naszych czasów 
z niewielkimi zmianami i zachwyca w każdym aspekcie. Jego 
pieczołowicie odrestaurowane wnętrza kryją m.in. obszerną 
galerię malarstwa, gabinet londyński i  galerię antenatów. 
Pałac Raczyńskich otoczony jest przepięknym rokokowym 
ogrodem i parkiem, w którym zobaczymy pomniki przyrody 
– Dęby Rogalińskie. Skupisko dębów liczy sobie około 2000 
drzew, z których najsłynniejsze Lech, Czech i Rus liczą sobie 
ponad 700 lat. Romantyczny park z licznymi alejkami, piękny-
mi rzeźbami, doskonale utrzymaną roślinnością jest idealnym 
miejscem do odpoczynku. Przejazd do Kórnika. W otoczeniu 
zabytkowego parku wznosi się romantyczna, skrojona na styl 
neogotycki rezydencja Działyńskich. Zobaczymy imponującą 

Salę Mauretańską, Salę Herbową, pokój Władysława Zamoy-
skiego i inne. Przejazd do Poznania. Nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie. Zwiedzanie Poznania zaczniemy od 
Ostrowa Tumskiego. To najstarsza część miasta położona 
między ramionami Warty i Cybiny, dawna wyspa katedralna 
jest jedną z  najbardziej urokliwych części Poznania. Tutaj 
właśnie zaczęła się historia Polski. Zobaczymy dominującą 
nad całością Bazylikę Archikatedralną p.w. Świętych Piotra 
i Pawła, w której pochowani zostali pierwsi władcy Polski. 
Przejazd na zwiedzanie Starego Miasta. Tętniąca życiem 
poznańska starówka to pamiątka złotego XVI wieku. Pod-
czas spaceru zobaczymy m.in. charakterystyczny renesan-
sowy ratusz, stojący dokładnie w  geometrycznym środku 
miasta Pręgież i domki budników, czyli barwne, miniaturo-
we kamieniczki. Wysłuchamy legendy „O poznańskich ko-
ziołkach”, które w samo południe na szczycie wieży trykają 
się rogami, posłuchamy historii o miejskim kacie i odwiedzi-
my Bamberkę. Zobaczymy także jedną z  najpiękniejszych 
barokowych świątyń bazylikę kolegiacką w  skrócie nazy-
waną Farą Poznańską oraz kolegium jezuickie, które współ-
cześnie gości w  swoich murach Urząd Miasta Poznania. 
Przejazd do centrum handlowego Stary Browar, które jest 
autentycznym centrum kultury i  edukacji. Czas wolny na 
degustację lokalnego specjału – rogala świetomarcińskie-
go. Na koniec panoramiczny przejazd po mieście. Powrót 
do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do 
Stolpen. Główną atrakcją miasta jest średniowieczny za-
mek zbudowany na zastygłym wulkanie na szczycie bazal-
towej skały. To tutaj została przywieziona piękna kochanka 
polskiego króla oraz saskiego elektora Augusta Mocnego 
Sasa i aż do swojej śmierci, przez 49 lat, nie opuściła więcej 
tego niedobrowolnego miejsca pobytu w  zimnych murach 
Wieży Jana. Historia hrabiny Cosel porusza nas do dziś. Ci, 
którzy widzą w niej „saksońską męczennicę”, czynią z zam-
ku Stolpen miejsce pielgrzymek, przyciągające co roku 
dziesiątki tysięcy zwiedzających. Przejazd do Budziszyna, 
miasta z  ponad 1000-letnią historią. Budziszyn, malowni-
czo położony na skarpie nad rzeką Szprewą, jest miastem 
bardzo fotogenicznym, spacer po starannie odnowionej sta-
rówce z  jej zabytkami, basztami, średniowiecznymi ulicz-
kami, zaułkami, bulwarami i  knajpkami. Zwiedzimy także 
„Historyczne Wodociągi” z  ich platformą widokową oraz 
średniowieczną techniką pompowania wody. I… koniecznie 
należy zakupić Musztardę Budziszyńską, jest ona dla Niem-
ców, czymś takim, jak dla Polaków Majonez Kielecki. Prze-
jazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Branitz. Park i stojący 
w nim pałac były własnością jednej z wielkich postaci XIX
-wiecznych Niemiec, księcia Hermanna von Pückler-Muskau. 
W budowli zaprojektowanej przez drezdeńskiego architekta 
Gottfrieda Sempera w  stylu późnobarokowym urządzono 
wystawę poświęconą życiu księcia. Sam Pückler zaprojek-
tował wspaniały park zamkowy, w którym zachowało się kil-
ka wymyślnych budowli, jak pergola i piramidy (jedna z nich 
służy jako mauzoleum księcia). Jest to bez wątpienia jedna 
z najwspanialszych kompozycji parkowych w całej Europie. 
Zobaczymy również wystawy: „Tęsknota za Konstantyno-
polem. Europa szuka orientu” i  „Fascynacja piramidami”. 
Skosztujemy także słynnych trójkolorowych lodów Pückle-
ra. Przejazd do Neuzelle, gdzie zwiedzimy klasztor, który 
w 2018 roku obchodził swoje 750 lecie. „Barokowy cud Bran-
denburgii“ należy do najznamienitszych skarbów sztuki lan-
du. Jako jeden z niewielu całkowicie zachowanych komplek-
sów klasztornych w Europie na południe od Frankfurtu nad 
Odrą klasztor cystersów stanowi unikatową kompozycję 
architektury, kultury i  sztuki ogrodowej. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w póź-
nych godzinach wieczornych.

poZNAj poZNAŃ

GórNE ŁUżYcE

CENA: 700 PLN

TERMIN:
03.06 – 04.06.2023
22.07 – 23.07.2023
09.09 – 10.09.2023
21.10 – 22.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 120 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 150 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN. 

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

CENA: 720 PLN

TERMIN:
20.05 – 21.05.2023
01.07 – 02.07.2023
12.08 – 13.08.2023
16.09 – 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport 
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 36 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN. 

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

NIEMCY

ROSJA

Gniezno

Rogalin Kórnik

POLSKA
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Hamburg

NIEMCY

DANIA

HOLANDIA

Hamburg

Brema

NIEMCY
HOLANDIA

DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiór-
ka o  godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przejazd do Hamburga, nazywanego niemieckim oknem 
na świat, który oczarowuje urbanistycznym wdziękiem 
i  portową atmosferą. Objazd miasta: Speicherstadt (kom-
pleks spichlerzy portowych z czerwonej glazurowanej cegły 
z miedzianymi dachami), Hafen City z gmachem niezwykłej 
filharmonii „Elbphilharmonie”, nowego symbolu miasta, 
Targ Rybny, dzielnica St. Pauli. Następnie spacer do histo-
rycznego portu przy Landungsbrücken, dalej wieża kościoła 
św. Mikołaja, Plac Ratuszowy, imponujący neorenesansowy 
ratusz, hamburska Wenecja z  traktem „Młodych Panien” 
nad Binnenalster, malowniczy „Zaułek Wdów”. Z  wieży 
kościoła św. Michała zobaczymy wspaniałą panoramę na 
miasto i  port. Na koniec przejdziemy się po Repeerbahn, 
najbardziej grzesznej mili świata, m.in. do Placu The Beat-
les, miejsca odkrycia tej legendarnej grupy. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Bremy, starego 

hanzeatyckiego miasta, gdzie historyczne miejsca otacza 
nowoczesna atmosfera. Do wycieczki po najważniejszych 
atrakcjach Bremy nie potrzeba planu miasta – 2000 wyko-
nanych z mosiądzu i stali szpilek prowadzi od placu przed 
kościołem Najświętszej Marii Panny przez rynek z ratuszem 
i  posągiem Rolanda wpisanymi na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO do ulicy Böttcherstraße, która kiedyś była 
ulicą rzemieślników, a dzisiaj jest centrum kultury i sztuki, 
perełką europejskiej historii kultury. Zobaczymy także kate-
drę św. Piotra i pomnik Muzykantów z Bremy, słynnych na 
całym świecie postaci z bajek Grimm. Zrelaksujemy się na 
Schlachte, promenadzie nad Weserą, gdzie życie tętni w za-
cisznych ogródkach piwnych ze wspaniałym widokiem na 
wodę. W czasie wolnym możliwość zrobienia zakupów, bo 
Brema uchodzi za doskonałe miejsce do robienia zakupów. 
Miedzy zabytkowymi budynkami przeplatają się trendy 
mody i wydarzenia kulturalne. W terminie majowym dodat-
kowo zwiedzanie ogrodu rododendronów. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina około 
w późnych godzinach wieczornych.

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiór-
ka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. 
Przejazd do Hamburga, nazywanego niemieckim oknem 
na świat, który oczarowuje urbanistycznym wdziękiem 
i portową atmosferą. Zaczniemy od objazdu miasta, bę-
dziemy mieli okazję przekonać się, że Hamburg to miasto 
zieleni i wody. Nie Wenecja, nie Amsterdam, ale właśnie 
Hamburg ma najwięcej mostów i kładek spośród wszyst-
kich miast świata - aż tyle, ile te dwa bardziej znane miasta 
razem wzięte. Dzięki krętym uliczkom, ciągnącym się nad 
kanałami, można dostać się w liczne zakamarki i znaleźć 
mnóstwo atrakcji tego hanzeatyckiego miasta. Zobaczymy 
także kościół św. Mikołaja, Plac Ratuszowy, imponujący 
neorenesansowy ratusz, hamburską Wenecję z traktem 
„Młodych Panien” nad Binnenalster, malowniczy „Zaułek 
Wdów”. Z wieży kościoła św. Michała zobaczymy wspaniałą 
panoramę na miasto i port. Przejdziemy się po Repeerbahn, 
najbardziej grzesznej mili świata, m.in. do Placu The Beat-
les, miejsca odkrycia tej legendarnej grupy. Na zakończenie 

proponujemy przejażdżkę statkiem po porcie. To obowiąz-
kowa pozycja dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć feno-
men tego miasta. Hamburg to drugi w Europie port, zajmu-
jący się przeładunkiem kontenerów, towarów masowych 
i wszelkiego rodzaju drobnicy. Ściga się o palmę, a raczej 
żurawia pierwszeństwa z Rotterdamem i dzięki sprytnej po-
lityce Niemiec, inwestycjom i jakości oferty jest coraz bliżej 
miejsca na szczycie. Zobaczymy urządzenia portowe z ma-
jestatycznymi żurawiami portowymi i panoramę miasta z 
wody. Nocleg w hotelu

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Speicherstadt - 
kompleksu spichlerzy portowych z czerwonej glazurowa-
nej cegły z miedzianymi dachami) i Hafen City z gmachem 
niezwykłej filharmonii „Elbphilharmonie”, nowego symbolu 
miasta. Uczestnictwo w koncercie. Następnie spacer do 
historycznego portu przy Landungsbrücken. Wyjazd w dro-
gę powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach 
wieczornych.

HAMBUrG – BrEMA

HAMBUrG MUZYcZNiE z koncertem w filharmonii

CENA: 780 PLN

TERMIN:
20.05 – 21.05.2023
22.07 – 23.07.2023
30.09 – 01.10.2023
11.11 – 12.11.2023

CENA ZAWIERA:
• transport 
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   standard: KL (15 000 EUR), 
   NW ( 3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide - ok. 35 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

CENA: 780 PLN

TERMIN:
13.05 –14.05.2023
07.10 – 08.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport 
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   standard: KL (15 000 EUR), 
   NW ( 3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety 
   wstępu 30 EUR, 
• Bilety na koncert w cenie od 22 EUR,
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.
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WeimarErfurt

NIEMCY

POLSKA

CZECHY

Lubeka
Rostock

Wismar

Warnemünde

NIEMCY

DANIA

CENA: 800 PLN

TERMIN:
17.06 – 18.06.2023
29.07 – 30.07.2023
23.09 – 24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide - ok. 40 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

tUrYNGiA
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka 
godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Prze-
jazd do Weimaru, byłego europejskiego ośrodka kultury 
i duchowego centrum Niemiec, od 1998 roku na Liście Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Weimar ma wyjątkowo cie-
kawą historię, którą można by zamknąć w  jednym stwier-
dzeniu - “klasyka weimarska”. Określenie to stosuje się 
względem epoki w literaturze niemieckiej, z przełomu XVIII 
i XIX wieku, w trakcie której tworzył m.in. Goethe, Harder 
czy Schiller. Działali oni na terenie Weimaru, po tym, jak do 
miasta ściągnęła ich księżna Anna Amalia. Całe miasto jest 
przesiąknięte wspomnieniami po tych wybitnych twórcach. 
Muzea, pałace, parki pozwalają przenieść się do czasów, 
gdy powstawały ich dzieła. Tu także powstał Bauhaus, czyli 
uczelnia artystyczno-rzemieślnicza, która później przero-
dziła się w  cały nurt w  architekturze, uznawany za jeden 
w ważniejszych w XX-wiecznej Europie. Spacer po centrum 
Weimaru śladami wielkich niemieckich artystów i twórców 
Bauhausu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Przejazd do Erfurtu, eleganc-
kiej stolicy Turyngii. Dawniej jedno z najpotężniejszych miast 
kupieckich i  uniwersyteckich, dziś popularny magnes przy-
ciągający młodzież z całego świata. Na zachowanej w prawie 
niezmienionym stanie starówce z  okazałymi domami miesz-
czańskimi i budynkami sakralnymi, historyczna atmosfera lu-
terańskiego miasta spotyka się ze współczesnością. Zobaczy-
my także wzgórze katedralne z katedrą NMP i kościołem św. 
Seweryna, malowniczy rynek Fischmarkt (czas wolny m.in. na 
kiełbaski z Turyngii) oraz Krämerbrücke - romantyczny most 
kramarzy nad rzeką Gera (jak Ponte Vecchio we Florencji). 
Następnie zwiedzimy egapark Erfurt - najważniejszy pomnik 
ogrodnictwa lat 60-tych w Niemczech. Obok różnych ogrodów 
tematycznych do głównych atrakcji parku należą największe 
w Europie ornamentowo obsadzone rabatki kwiatowe, domy 
roślin tropikalnych, największy plac zabaw w Turyngii z dziecię-
cym gospodarstwem, ogród rzeźb z dziełami znanych artystów 
i historyczna twierdza Cyriaksburg. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

CENA: 750 PLN

TERMIN:
13.05 – 14.05.2023
01.07 – 02.07.2023
02.09 – 03.09.2023
14.10 – 15.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (15 000 EUR), 
   NW ( 3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide - ok. 20 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

Uroki MiASt StArEj HANZY
DZIEŃ I GGodz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 
Lubeki w  godzinach południowych. Zwiedzanie starego 
hanzeatyckiego miasta 7 wież i marcepana: bajkowa, oto-
czona wodą starówka, zachwycająca średniowiecznymi 
zabudowaniami z  czerwonej cegły (od 1987 roku wpisana 
na listę zabytków UNESCO), gotycka Brama Holsztyńska, 
która jest symbolem miasta, gotycki kościół św. Marii z naj-
większymi na świecie organami mechanicznymi, ratusz, 
katedra, szpital św. Ducha. Czas wolny – dla chętnych wi-
zyta w „Cafe Niederregger”, zwanej marcepanowym rajem. 
Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Wismaru, zabytkowego miasta portowego nad Bał-
tykiem. Zwiedzanie: starówka (od 2002 roku wpisana na 
listę UNESCO), gotyckie kościoły św. Mikołaja i  św. Jerze-
go, okazały rynek z  renesansową studnią „Wasserkunst”, 
stary port ze spichlerzami i browarem. Przejazd do hanze-
atyckiego Rostocku, największego miasta Meklemburgii – 
Przedpomorza. Zwiedzanie: port nad rzeka Warnow, zespół 
architektoniczny najstarszego uniwersytetu północnej Eu-
ropy „Latarni Północy”, ratusz, kościół Mariacki. Przejazd 
do nadmorskiego kurortu Warnemünde – czas na relaks 
i  morską rybę. Wyjazd w  drogę powrotną. Przyjazd do 
Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 750 PLN

TERMIN:
03.05 – 04.05.2023
10.06 – 11.06.2023
05.08 – 06.08.2023
23.09 – 24.09.2023
09.12 – 10.12.2023 *
*Drezno i Miśnia z Jarmarkiem Bożonaro-
dzeniowym

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie Tu EUROPA wariant 
   standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide - ok. 55 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

dREzNO
DZIEŃ I  Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 
Drezna i zwiedzanie Starego Miasta: Plac Teatralny z Ope-
rą Sempera, Zwinger – ukoronowanie barokowego przepy-
chu sztuki dworskiej Augusta Mocnego, kościół Dworski, 
gdzie spoczywa serce Augusta Mocnego, Fürstenzug czyli 
historia władców Saksonii, przedstawiona na porcelanie 
miśnieńskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół św. 
Krzyża, Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas wolny. Po 
krótkiej przerwie przejazd na zwiedzanie Nowego Miasta: 
„Złoty jeździec”, konny pomnik Augusta Mocnego, Pałac 
Japoński, widok na Stare Miasto przez Łabę z perspektywy 
obrazów Canaletto, Königstrasse. Czas na indywidualne 
obcowanie ze skarbami zbiorów muzealnych: Galeria Sta-
rych Mistrzów z  „Madonną Sykstyńską” Rafaela, kolekcja 
porcelany w  Zwingerze lub Grüne Gewölbe, najcenniejszy 
skarbiec Europy. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyciecz-
ka zabytkowym statkiem parowym po Łabie do Saksonii 
Szwajcarskiej. Zobaczymy zespół pałacowy w  Pillnitz, 
który August Mocny zbudował dla hrabiny Cosel. Zamek 
i park Pillnitz łączą w sobie architekturę barokową i dale-
kowschodnią i  stanowią wzorcowy przykład stylu chino-
iserie. Ogród Angielski, Holenderski i Chiński zapraszają do 
spacerów, w  oranżerii i  palmiarni można podziwiać egzo-
tyczne rośliny. Spacer po urokliwych ogrodach rezydencji 
i czas wolny. Następnie zwiedzanie twierdzy Königstein, 
z której roztaczają się piękne widoki na Saksonię Szwajcar-
ską. Można tutaj podziwiać najstarsze zachowane koszary 
w Niemczech, najgłębszą studnię w Saksonii, pierwszy sak-
soński kościół garnizonowy oraz kopię legendarnej wielkiej 
beczki na wino Augusta Mocny. Wyjazd do Polski. Przyjazd 
do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

CENA: 780 PLN

TERMIN:
27.05 – 28.05.2023
08.07 – 09.07.2023
19.08 – 20.08.2023
23.09 – 24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide - ok. 50 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

MiśNiA i SZwAjcAriA SAkSoŃSkA
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Za-
czniemy od zwiedzenia zamku Moritzburg, myśliwskiego 
pałacu dynastii Wettynów, położonego na środku stawu 
i  otoczonego urokliwym kompleksem parkowym. Następ-
nie przejazd do Miśni, stolicy europejskiej porcelany, ma-
lowniczo położonej nad Łabą. Miasto może się poszczycić 
ponad 1000-letnią historią, zostało założone przez króla 
niemieckiego, Henryka I, który w 929 r. zlecił tutaj budowę 
grodu. W 1423 r. Miśnia stała się miastem rezydencyjnym 
elektorów saskich. Dlatego uważa się ją za kolebkę Sakso-
nii. Spacer po mieście i zwiedzanie: Albrechtsburg, katedra, 
Państwowa Manufaktura Porcelany z  bogatymi zbiorami 
„białego złota”. Przejazd do hotelu w  Saksonii Szwajcar-
skiej, nocleg. 

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Sak-

sonii Szwajcarskiej. Zobaczymy Bastei, niezwykłą grupę 
skalną z ponad 200-metrowymi pionowymi ścianami, które 
wyrastają znad brzegu Łaby. W połowie XIX w. skały połą-
czono mostem, powstały galeryjki - punkty widokowe, spa-
cer może, co prawda, wywołać gęsią skórkę, ale koniecznie 
trzeba na nie wejść. Przejdziemy także kamiennym mostem 
do twierdzy Neurathen, skąd roztacza się zapierający dech 
w piersiach widok na okolicę. Przejazd do Bad Schandau, 
znanego kurortu w sercu Saksonii Szwajcarskiej, spacer po 
miasteczku. Następnie udamy się do Hinterhelmsdorf na  
przejażdżkę łódkami po rzece, która wije się malowniczo 
pośród formacji skalnych ( droga do przystani wiedzie przez 
las i zajmuje 40 minut pieszo). Będziemy płynąć obok skał 
w postaci krokodyli, śpiących owiec czy słoni aż do wyspy 
miłości w  kształcie serca - niezapomniane wrażenia gwa-
rantowane. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd 
do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

CZECHY

POLSKA

Königstein
Pillnitz

Drezno

NIEMCY

CZECHY

POLSKA

HinterhermsdorfBad Schandau

Moritzburg

NIEMCY
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CZECHY

POLSKA

Lipsk

NIEMCY

Schwerin

Bad Doberan
Heiligendamm Warnemünde

NIEMCY

CENA: 750 PLN

TERMIN:
20.05 – 21.05.2023 (z wizytą w Graal Müritz)
08.07 – 09.07.2023
02.09 – 03.09.2023
07.10 – 08.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 35 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

CENA: 780 PLN

TERMIN:
08.06 – 09.06.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie uczestników: 
   KL (15 000 EUR), NW ( 3 000 EUR), 
   bagaż (300 PLN)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide - ok. 10 EUR
• bilet na koncert otwarcia BACHfestiwal 
   – 38 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

7 jEZior i MorZE

BAcH w lipSkU

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godzi-
nie 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd 
do Schwerina, stolicy Meklemburgii – Pomorza Przedniego 
nazywanego miastem 7 jezior. Miasto zachwyca urozma-
iceniem i  naturalnością, perfekcyjne połączenie przyrody 
i kultury sprawia, że Schwerin nabiera szczególnego blasku. 
Zobaczymy: bajkowy pałac Schweriner Schloss ze złotymi 
wieżami, piękną starówkę z majestatyczną katedrą i starym 
ratuszem oraz ogród Alter Garten – klejnot ogrodowej sztuki 
baroku. Czas wolny, dla chętnych zwiedzanie Galerii Starych 
i Nowych Mistrzów z bogatymi zbiorami malarstwa holen-
derskiego i flamandzkiego. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w  okolice Rostocku, 
gdzie odwiedzimy nadmorskie uzdrowiska. Zaczniemy 

od wizyty w  uzdrowisku Bad Doberan, byłej rezyden-
cji książąt meklemburskich. Zwiedzimy bazylikę, perłę 
północnoniemieckiego gotyku ceglanego oraz cysterski 
kompleks klasztorny. Czas na kawę w  chińskim pawilo-
nie na Błoniach. Następnie przejazd historyczną kolejką 
wąskotorową „Molli” do najstarszego i  najelegantszego 
kurortu Heiligendamm, nazywanego „białym miastem 
nad morzem”. Spacer po promenadzie i  po molo. Ostat-
nim kurortem, który odwiedzimy będzie Warnemünde. 
Spacer po deptaku z latarnią morską, molo i porcie rybac-
kim…i czas na rybę. W terminach wiosennych dodatkowo 
odwiedzimy Puszczę Rostocką oraz park rododendronów 
i azali Graal – Müritz. Wyjazd do Polski w godzinach popo-
łudniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach 
wieczornych.

DZIEŃ I  Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 
Lipska, miasta targowego i  wielkiej metropolii muzycznej. 
Dzisiaj to dynamiczne miasto odwiedzają goście z  całego 
świata, robią zakupy we wspaniale odrestaurowanych, za-
bytkowych budynkach targowych i pasażach, smakują życie 
w  restauracjach, barach i  klubach. Tu urodził się Ryszard 
Wagner, a Bach, Mendelssohn i Schumann tworzyli historię 
muzyki. Lipsk został ukształtowany przez wiele stylów ar-
chitektonicznych, które nadają miastu jedyny niepowtarzal-
ny urok. Wiele odrestaurowanych obiektów historycznych 
doskonale współgra z  dynamiką współczesności. Zacznie-
my od spaceru po zabytkowej starówce z  pięknym ra-
tuszem. Czeka nas też niezwykłe wydarzenie muzycznie, bo 
właśnie dzisiaj w Lipsku rozpoczyna się BACHfestival. Z sal 
koncertowych, kościołów i muzeów dobiegają dźwięki kan-
tat i preludiów, a wzdłuż ulic rozwieszone są plakaty z podo-
bizną wielkiego mistrza baroku. Jan Sebastian Bach był zna-
ny w Lipsku przede wszystkim jako kantor chóru w Kościele 
św. Tomasza. Chociaż 27 lat pełnienia przez niego tej funkcji 
stanowi jedynie urywek historii instytucji, kompozytor zy-
skał trwały przydomek „tomaszowego kantora”. Dziś czeka 
nas uczta muzyczna, bo będziemy mieli okazję uczestniczyć 
w koncercie otwarcia festiwalu, który będzie miał miejsce 
w kościele św. Tomasza, a wystąpią Thomanerchor Leipzig 
i Gewandhausorchester Leipzig. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w  hotelu. Dzisiejsze spotkanie z  Lip-
skiem zaczniemy od zobaczenia monumentalnego Pomni-
ka Bitwy Narodów. To miejsce niezwykłe, będące jednym 
z  najbardziej rozpoznawalnych w  mieście. Nic dziwnego, 
bo prócz niesamowitego wyglądu wiąże się z  wyjątkowo 
ważną historią nie tylko samych Niemiec, ale także Eu-
ropy. Upamiętnia on największą bitwę okresu napoleoń-
skiego, która stoczyła się pod Lipskiem w  październiku 
1813 roku pomiędzy wojskami napoleońskimi a  koalicją 
antyfrancuską. Była to najcięższa bitwa i największa po-
rażka Napoleona. Zwiedzimy także Dworzec Kolejowy 
– największą stację końcową w Europie. Następnie przej-
dziemy na Augustusplatz, gdzie znajduje się uniwersytet 
i filharmonia z jedną z najbardziej niesamowitych orkiestr 
świata Gewandhaus. Następnie zobaczymy kościół św. 
Mikołaja i  jeden z  najmodniejszych pasaży handlowych 
Mädler Passage, bo przez wieki Lipsk wyrósł na miejsce 
słynące z handlu i różnego rodzaju targów. W podziemiach 
pasażu znajduje się słynna restauracja Auerbachs Keller, 
gdzie regularne bywał Goethe i która była tłem fragmentu 
słynnego dzieła Geothego – „Fausta”. Jej wnętrza zacho-
wały dawny, oryginalny styl, a  sama restauracja serwuje 
świetną, tradycyjną kuchnię. Można się poczuć jak w  sa-
mym “Fauście”! Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzi-
nach wieczornych.
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POLSKA

WolfsburgHanower

NIEMCY

CZECHY

POLSKA

Magdeburg

Quedlinburg
Wernigerode

NIEMCY

CENA: 800 PLN

TERMIN:
06.05 – 07.05.2023
19.08 – 20.08.2023
23.09 – 24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   Standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 60 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów

w krAiNiE cZArowNic
DZIEŃ I  Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 
06.45. na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do 
Magdeburga, kolebki niemieckiej państwowości. Najważ-
niejszym zabytkiem jest gotycka katedra, która stała się 
symbolem miasta i grobowcem słynnego cesarza Ottona I. 
Zobaczymy także starówkę z barokowym ratuszem i posą-
giem „Magdeburskiego Jeźdźca”, klasztor Najświętszej Marii 
Panny i  Zieloną Cytadelę-dzieło słynnego architekta Frie-
densreicha Hundertwassera, który był jego ostatnim projek-
tem. Następnie udamy się do Quedlinburga, miasta muru 
pruskiego, które za sprawą 1600 domów szachulcowych 
trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer 
po starówce: cesarska warownia z X wieku, romańska kole-

giata św. Serwacego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wernigerode „Kolorowe-
go Miasta”, słynnego z barwnych szachulcowych budynków 
i bajkowego ratusza. Następnie przejazd kolejką wąskotoro-
wą Harzquerbahn, ciągnioną przez parowóz na najwyższy 
szczyt gór Harzu, Brocken (1142 m n.p.m.) i spacer po Broc-
ken śladami „Fausta” Goethego (fantastyczne granitowe 
formy „Diabelska Ambona” i „Ołtarz Czarownic” oraz Broc-
kenhaus – centrum informacyjne Parku Narodowego „Ho-
chharz”. Wyjazd do Polski w  godzinach popołudniowych. 
Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

CENA: 750 PLN

TERMIN:
01.05 – 02.05.2023
24.06 – 25.06.2023
12.08 – 13.08.2023
16.09 – 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport 
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA wariant 
   standard: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   i zestawy audioguide – ok. 45 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 % ceny wycieczki
• dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 PLN.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

oGroDY i SAMocHoDY
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów. Prze-
jazd do Hannoveru, nazywanego miastem targów i ogro-
dów. Zwiedzanie starówki, na której zabytki łączy namalo-
wana na chodnikach ponad czterokilometrowa czerwona 
linia „Roter Faden”. Zobaczymy: kościół Na Rynku i Stary 
Ratusz, dwóch reprezentantów północno – niemieckiego 
gotyku ceglanego, wilhelmiński Nowy Ratusz, z kopuły któ-
rego roztacza się wspaniały widok na miasto. Zwiedzimy 
także ogrody Herrenhausen, zaliczane do najpiękniejszych 
terenów parkowych w całej Europie. Przejazd do hotelu, 
nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Wolfsburga, 
gdzie udamy się na zwiedzanie Autostadt, czyli znajdziemy 
się w świecie samochodów. Jak przystało na rasowy park te-

matyczny, w samochodowym miasteczku możemy obejrzeć 
proces produkcji, uczestniczyć w projekcjach lub odwiedzić 
jeden z pawilonów marek należących do VW: Skody, Audi, 
Bentleya i Lamborghini. Ale turystów najbardziej przyciąga 
tzw. ZeitHaus, czyli Dom Czasu. Samochodowy zawrót gło-
wy zapewniony! Pełno tu oldtimerów, unikatów, a dla wielu 
- po prostu ucieleśnienie marzeń: od Forda T, przez Chevro-
leta Corvette, po Bugatti T57 SC Atlantic. Jednak prawdzi-
wy podziw wzbudza milionowy Garbus w złotym lakierze, 
na dodatek zdobiony kryształkami od Swarovskiego. Wjazd 
na szklaną wieżę, gdzie parkuje się nowe samochody i skąd 
będziemy podziwiać widok na miasto. Po południu spacer 
po mieście i czas wolny. Możliwość zrobienia zakupów w 
pierwszym niemieckim centrum outletowym. Wyjazd do 
Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina 
w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 360 PLN

TERMIN:
06.05.2023
15.07.2023
15.08.2023
24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• bilet na prom
• opłatę klimatyczną
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 17 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• realizacja programu związana jest 
   z przejściem pieszo ok. 7 km
• limitowana liczba miejsc, prosimy 
   o wcześniejsze zapisy
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.HiDDENSEE – „SŁoDkA krAiNkA”

StrAlSUND

Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię, do 
portu Schaprode i  spacer po uroczej miejscowości. Rejs 
statkiem na wyspę Hiddensee (75 minut) do portu w  Klo-
ster (nazwa miejscowości pochodzi od byłego klasztoru 
Cystersów sprowadzonych na wyspę w 1296 roku przez księ-
cia rugijskiego Wisława II). Wyspa Hiddensee to idylliczna, 
wolna od ruchu samochodowego, mała siostra największej 
wyspy Niemiec Rugii. Jej czarowi ulegali wielcy ludzie, m.in. 
Albert Einstein, Tomasz Mann, Zygmunt Freud czy Gerhart 
Hauptmann. Wyspa wraz z  przyległymi wodami wchodzi 
w skład Parku Narodowego „Krajobraz Zatok Przymorskich 

Pomorza Przedniego”. Spacer na największe wzniesienie 
wyspy (72 m n.pm.) zwieńczone latarnią morską, która jest 
symbolem wyspy. Następnie spacer po Kloster. Zobaczymy: 
zabytkowy kościół, przykościelny cmentarz z grobem nobli-
sty G. Hauptmanna, jego dom, obecnie muzeum. Czas wolny 
na indywidualne zwiedzanie Muzeum Hauptmanna i  (lub) 
Muzeum Regionalnego, gdzie znajduje się kopia złotego 
skarbu Wikingów, odnalezionego u wybrzeży Hiddensee. Po 
przerwie przejście wzdłuż wybrzeża do miejscowości Vitte. 
Czas wolny w porcie, czas na rybę, lody z rokitnika… Rejs po-
wrotny do Schaprode (45 minut). Powrót do Polski. Przyjazd 
do Szczecina w godzinach wieczornych.

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 przy 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do hanzeatyc-
kiego Stralsundu w  godzinach przedpołudniowych. Liczą-
ce ponad 50 tysięcy mieszkańców miasto pełniło kiedyś, ze 
względu na swoje położenie, ważna rolę strategiczną. Mimo 
tego, że na przestrzeni wieków było często niszczone przez 
wrogów zachowało wiele cennych budowli. Wzniesione 
z czerwonej gotyckiej cegły budynki sprawiły, że wraz z pobli-
skim Wismarem, miasto zostało wpisane na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Spacer po starówce: kościół Mariac-

ki, stary rynek z ratuszem, który należy do najpiękniejszych 
przykładów ceglanej architektury świeckiej, kościół św. Miko-
łaja. Zwiedzanie otwartego w 2008 roku na wyspie portowej 
Oceanarium – flora i fauna Bałtyku, Morza Północnego oraz 
północnego Atlantyku wraz z Morzem Polarnym. Następnie 
proponujemy przejażdżkę statkiem po porcie, w czasie której 
Stralsund obejrzemy od strony wody. Czas wolny, teraz może-
my skosztować morską rybę, którą oferują liczne restauracje 
w porcie. Wyjazd do Polski w późnych godzinach popołudnio-
wych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00

CENA: 200 PLN

TERMIN:
03.05.2023
08.06.2023
16.07.2023
15.08.2023
10.09.2023
08.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – 35 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

DANIA

NIEMCY

Kloster
Vitte

Schaprode

DANIA

NIEMCY

Stralsund
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CENA: 220 PLN

TERMIN:
08.06.2023, 08.07.2023, 05.08.2023, 
13.08.2023, 10.09.2023, 08.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – 25 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
  rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

BiAŁE pErŁY rUGii

rUGiA NA BiAŁo i ZiEloNo

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię, 
największą i najpiękniejszą z wysp niemieckich. Wizytówką 
wyspy jest wybrzeże kredowe znane w świecie z obrazów 
romantyka Caspara Davida Fridricha oraz urokliwe nad-
morskie kurorty. Podczas naszej wycieczki odwiedzimy naj-
piękniejsze miasteczka Rugii, które były najmodniejszym 
kierunkiem w czasach Cesarstwa Niemieckiego i będzie to 
podróż nie tyle w  przestrzeni, co w  czasie. Rugijskie mia-
steczka zachwycają uzdrowiskową architekturą i  prome-
nadami, gdzie wszystko wydaje się architektonicznie i sty-
listycznie przemyślane. Błękit nieba i morza wraz z białymi 
fasadami klasycystycznych budynków sprawiają, że w sło-
neczne dni chce się spacerować bez końca. Na początek od-
wiedzimy Putbus, najstarsze uzdrowisko na wyspie, które 
swoje powstanie w 1810 roku również zawdzięcza księciu 
Wilhelmowi Malte I. Wymyślił on, by w obrębie rodowych 
ziem stworzyć osadę uzdrowiskową z klasycyzującą archi-
tekturą i centralnym placykiem o promieniście rozchodzą-
cych się alejkach. Następnie zobaczymy zamek myśliwski 
w Granitz. Wybudowany na najwyższym wzniesieniu Rugii 
– wzgórzu Tempelberg o wysokości 107 metrów nad pozio-
mem morza z 38-metrową wieżą stanowi charakterystycz-
ny element krajobrazu. Zamek otoczony jest urokliwym 

lasem i ogrodem Przejazd do Binz uznawanego za najpięk-
niejszy kurort na Rugii. Wiekowe domy wczasowe, drewnia-
ne molo, dom zdrojowy i staroświeckie budki plażowe – to 
wszystko sprawia, że spacerując po miasteczku, można 
poczuć się jak bohater sentymentalnej powieści z  końca 
XIX wieku. Czas na relaks i …na rybę i lody z rokitnika. Na 
zakończenie odwiedzimy miasteczko Bergen ze starymi do-
mami z muru pruskiego i kościołem mariackim. Przyjazd do 
Szczecina ok. godz. 20.30.

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię, 
największą i najpiękniejszą z wysp niemieckich. Kamieniste 
plaże, kredowe klify, nadmorskie kurorty z  typową białą 
architekturą, która niewiele zmieniła się od XIX wieku i spo-
kojne, zatopione w zieleni wioski - oto niepowtarzalny urok 
wyspy. Przyjazd do Sassnitz, skąd wypłyniemy na prze-
jażdżkę statkiem wzdłuż wybrzeża kredowego, znanego 
w świecie z obrazów romantyka Caspara Davida Friedricha. 

Przejazd na Półwyser Wittow, tam z miejscowości Putgar-
ten ruszymy kolejką na Kap Arkona–północny przylądek 
wyspy z dwiema latarniami. Następnie udamy się do najpo-
pularniejszego kurortu na wyspie, do Binz. Wiekowe domy 
wczasowe, drewniane molo, dom zdrojowy i staroświeckie 
budki plażowe – to wszystko sprawia, że spacerując po mia-
steczku, można poczuć się jak bohater sentymentalnej po-
wieści z końca XIX wieku. Czas na relaks i …na rybę. Powrót 
do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

rUGiA AktYwNiE dla przyrodników i wytrwałych
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię, 
największą i najpiękniejszą z wysp niemieckich. Zacznie-
my od odwiedzenia Parku Narodowy „Jasmund”. Spacer od 
„Tronu Królewskiego” do Sassnitz (3 km górną krawędzią 
kredowego klifu; 4 km, od Kieler Bach, plażą rumowiskową) 
czyli między szmaragdowym morzem a bielą kredowych 
skał i zieloną lub żółto-purpurową buczyną. Po drodze 
poszukiwanie skamieniałości wymytych przez morze z 
kredowych skał. W Sassnitz czas na rybę w porcie. Następ-

nie wizyta w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Rugia 
w Prora, gdzie pospacerujemy ścieżką w koronach buków 
(o długości 1250 m) i wejdziemy na  wieżę widokową w 
kształcie orlego gniazda, skąd roztacza się piękny widok 
na wyspę. Przejazd do kurortu Binz nazywanego  „Sorren-
to północy”. Spacer po promenadzie nadmorskiej (kiedyś 
przedłużenie berlińskiego Ku’damm) do Domu Zdrojowego 
i na molo (370 m). Przerwa na kawę i lody (m.in. z rokitni-
ka). Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina ok. 
godz. 22.00

CENA: 220 PLN

TERMIN:
03.05.2023, 11.06.2023, 16.07.2023,
15.08.2023, 17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – 8 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

CENA: 220 PLN

TERMIN:
22.04.2023 wiosenna wersja
14.10.2023 jesienna wersja

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – 13 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
  rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.



40 www.pelikan.szn.pl

CENA: 220 PLN

TERMIN:
01.05.2023
08.06.2023
22.07.2023
12.08.2023
17.09.2023
14.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 22 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

CENA: 160 PLN

TERMIN:
14.05.2023     
25.06.2023
05.08.2023
08.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 30 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach 
   zwiedzanych obiektów.

SPREEWALd
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do regionu 
Spreewald, uznawanego za najpiękniejszy rejon w  Bran-
denburgii i  tłumnie odwiedzanego przez turystów. Lasy, 
miejscami poprzedzielane pasami pól są nawadniane przez 
300 naturalnych kanałów zwanych Fliesse, w które przemie-
nia się zwarty do tego miejsca nurt Szprewy. Razem wszyst-
ko to tworzy krajobraz, o  którym Theodor Fontane pisał: 
„1500 lat temu tak mogła wyglądać Wenecja”. Teren ten 
słynie z  uprawy ogórków, które „zagrały” nawet całkiem 
ważną rolę w  znanym filmie „Goodbye Lenin”. Odwiedzi-
my Lübbenau, najbardziej popularne miejsce w  regionie. 

Zapraszamy na trzygodzinny rejs łodzią kanałami pośród 
lasów i wiosek łużyckich z degustacją szprewaldzkich spe-
cjalności. Zwiedzimy także skansen regionalny w  Lehde, 
przedstawiający życie Serbołużyczan w dawnych czasach. 
Następnie spacer po starówce i  parku pałacowym z  neo-
klasycznym dworem. Czas wolny w  porcie w  Lübbenau, 
możliwość zakupu produktów i pamiątek regionalnych. Na 
zakończenie proponujemy wizytę w  tradycyjnym szpre-
waldzkim browarze. Oprócz tradycyjnego pilsa i ciemnego 
piwa można tam też skosztować dwóch wyjątkowych ra-
dlerów – o smaku ogórkowym i rabarbarowym. Powrót do 
Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

Godz. 8.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 7.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Chorin. 
Zwiedzanie Klasztoru Cystersów i spacer po parku założo-
nym przez Petera Lenné. Przejazd do Niederfinow, gdzie 
znajduje się wspaniały zabytek techniki – Schiffshebewerk, 
czyli gigantyczny podnośnik do podnoszenia i opuszczania 
statków z jednego kanału na drugi, na drodze wodnej łączą-
cej Szczecin z Berlinem. Nowa podnośnia została otwarta 
po 14 latach budowy, kosztowała 520 mln euro, ma 55 m wy-
sokości, 46 m szerokości i 133 m długości i oczywiście przy-
ćmiewa swojego 90-letniego sąsiada. Rejs statkiem przez 
historyczną podnośnię. Następnie przejazd do Wandlitz, 

malowniczo położonego wśród lasów i  jezior. Zwiedzanie 
Muzeum rolnictwa, które na powierzchni 2000m² pokazuje 
największe zbiory landu Brandenburgia. Tuż przy komplek-
sie zwiedzających wita ustawiona olbrzymia lokomobila, 
która została tu ustawiona i uratowana od zezłomowania 
w latach siedemdziesiątych. Od wejścia agitują niemieckie 
plakaty dotyczące obowiązkowych dostaw, przekraczaniu 
norm i  rzetelnej socjalistycznej pracy na pohybel imperia-
listycznym podżegaczom. Następnie zobaczymy jak miesz-
kały elity partyjne w NRD na zamkniętym Osiedlu Leśnym. 
Osiedle zyskało status pomnika narodowego. Powrót do 
Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.00.

LehdeLübbenau/Spreewald

NIEMCY
POLSKA

Wandlitz
Chorin

POLSKANIEMCY

BArNiMErlAND w BrANDENBUrGii
fascynujące spotkanie z przyrodą i obiektami kultury materialnej
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pojEZiErZE MEklEMBUrSkiE NA BiS
Godz. 07.15 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 07.30 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Ivenack, 
gdzie pospacerujemy po zagrodzie z  danielami i  majesta-
tycznymi dębami. Zobaczymy interaktywną wystawę od-
twarzającą historię tych pomnikowych drzew oraz „pospa-
cerujemy” w  koronach dębów (450 metrów). Przejazd do 
güstrow, książęcego miasta w środku Pojezierza Meklem-

burskiego. Zobaczymy kaplicę św. Gertrudy z  rzeźbami E. 
Barlacha, renesansowy zamek z ogrodami pełnymi lawendy, 
romańsko-gotycką katedrę, rynek z  ratuszem oraz kościół 
Mariacki. Czas wolny. Następnie udamy się do groß-Ra-
den. Zwiedzimy tutaj skansen archeologiczny, gdzie zrekon-
struowano osadę słowiańską z IX-X wieku. Wyjazd do Polski. 
Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

CENA: 220 PLN

TERMIN:
07.05.2023
08.07.2023
10.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych.

DoDatkowE opłaty:
•  bilety wstępu – ok. 20 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NIEMCY

IvenackGroß Raden
Güstrow

pojEZiErZE MEklEMBUrSkiE
z parkiem Narodowym „Müritz”
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 6.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Neubran-
denburga, zwanego „Miastem 4 Bram”. Spacer wzdłuż 
średniowiecznych, doskonale zachowanych umocnień 
miejskich. Przejazd do Ankershagen, gdzie zwiedzimy 
Muzeum odkrywcy Troi – Heinricha Schliemanna. Następ-
nie udamy się do Waren, miasta pięknie położonego nad 
jeziorem Müritz. Spacer po urokliwej starówce i  wizyta 
w „Müritzeum“– Centrum Przyrodnicze Pojezierza Meklem-

burskiego i  Parku Narodowego „Müritz” (z  największym 
w Niemczech akwarium ryb wód słodkich). Park Narodowy 
Müritz to obszar o wyjątkowo pięknej przyrodzie, znany nie 
tylko z licznych jezior, ale także jako miejsce lęgowe zagro-
żonych wyginięciem, niewystępujących już nigdzie indziej 
gatunków dużych ptaków.  Rejs historycznym statkiem 
„parowcem Europa” po największym wewnętrznym jeziorze 
Niemiec- Müritzsee. Czas wolny w porcie – czas na rybę. Po-
wrót do Polski, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

CENA: 200 PLN

TERMIN:
30.04.2023
18.06.2023
15.07.2023
20.08.2023
10.09.2023
14.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych

DoDatkowE opłaty:
•  bilety wstępu – ok. 32 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie.

POLSKA

NIEMCY

NeubrandenburgWaren (Müritz)
Ankershagen
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w krAiNiE DYNi i SZpArAGów
… i z lekcją historii wśród koron drzew

CENA: 180 PLN

TERMIN:
29.04.2023
04.06.2023
08.07.2023
03.08.2023
27.08.2023
07.10.2023
11.11.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 40 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

CENA: 200 PLN

TERMIN:
18.06.2023 (szparagi)
10.09.2023 (dynie)

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 13 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

BERLIN
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w go-
dzinach przedpołudniowych. Berlin, przez wiele lat podzie-
lony murem, jest obecnie jedną z najciekawszych metropolii 
Europy. To stolica pełna paradoksów, zaskakująca, nowo-
czesna, znana z otwartości i  tolerancji. To również miasto 
pełne zabytków, historycznych miejsc oraz tętniących ży-
ciem placów. Najpierw przejedziemy na Wyspę Muzealną 
tzw. „Akropol Kultury”, gdzie zwiedzimy jedno z berlińskich 
muzeów – Muzeum Pergamońskie lub Muzeum Egipskie. Na-
stępnie przejazd przez dzielnicę Prenzlauer Berg i historycz-
ne centrum stolicy Niemiec. Zobaczymy Alexanderplatz, uli-

cę Unter den Linden, Friedrichstrasse, Checkpoint Charlie. 
Spacer na Plac Paryski z Bramą Brandenburską, która jest 
jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Berli-
nie oraz symbolem zjednoczenia Niemiec. Zobaczymy także 
Plac Republiki z gmachem Reichstagu, który jest nie tylko 
siedzibą niemieckiego parlamentu, ale także dumą narodo-
wą. Blisko 7% powierzchni Berlina to wody i miasto potrafi 
doskonale te walory wykorzystać. Proponujemy godzinny 
rejs statkiem po Szprewie, w czasie którego będziemy po-
dziwiać od strony wody centrum Berlina. Na zakończenie 
pobytu czas wolny. Wyjazd z Berlina w późnych godzinach 
popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

Godz. 07.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.15 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Beelitz – He-
ilstätten. Spacer ścieżką „Baum und Zeit” („Drzewo i czas”, 
otwartą w 2015 roku) wśród koron drzew nad opustoszałym 
sanatorium i  szpitalem. Szpital był kiedyś jedynym z  naj-
nowocześniejszych i  najlepiej wyposażonych szpitali na 
świecie. Następnie przejazd do Klaistow i czas na dania ze 

szparagów (do 24.06.) lub z dyń (koniec lata – jesień) w cen-
trum gastronomiczno – handlowo – rekreacyjnym. Powrót 
do Beelitz, gospodarza krajowej, brandenburskiej wystawy 
ogrodniczej „LAGA 2022”. Spacer po historycznym centrum 
miasta i  po ogrodach z  wejściem do Muzeum Szparagów, 
z których region Beelitz słynie. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do szczecina w godzinach wieczornych.

Berlin

POLSKA

NIEMCY

POLSKA

NIEMCY

Beelitz-Heilstätten

Klaistow
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Berlin

POLSKA

NIEMCY

CENA: 180 PLN

TERMIN:
21.05.2023
25.06.2023
12.08.2023
10.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 10 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

BErliN MUZYcZNiE

BErliN AltErNAtYwNiE

Godz. 09.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 08.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w go-
dzinach przedpołudniowych. Kultura wysoka kontra maso-
wa rozrywka, małe kluby jazzowe kontra Mercedes-Benz 
Arena i  Olympiastadion. Raj dla miłośników delikatnych 
dźwięków kontra jednostajne staccato muzyki elektronicz-
nej. Wiele gatunków muzycznych, jedno miasto. Witamy 
w Berlinie – mieście, które „muzyką stoi”! Marlena Dietrich 
zaśpiewała kiedyś: „Wciąż trzymam walizkę w Berlinie”. Tę-
sknota do stolicy Niemiec miewa solidne podstawy – nie tyl-
ko dla naszych zachodnich sąsiadów, ale również dla wszyst-
kich miłośników muzyki. I nie ma tutaj znaczenia jej gatunek: 
w Berlinie, niczym w ogromnym kotle, każdy może odnaleźć 
coś dla siebie. Zaczniemy od przejazdu przez historyczne 
centrum stolicy Niemiec. Spacer Aleją Unter den Linden na 
plac Paryski z Bramą Brandenburską oraz pod Pomnik „So-
lidarności” przy historycznym Reichstagu. Nasza spotkanie 
z  muzyką zaczniemy od wizyty w  Muzeum Instrumentów 
Muzycznych. Jest to największa ( 3 500 eksponatów) i najbar-

dziej reprezentatywna kolekcja muzycznych instrumentów 
w Niemczech. Wśród eksponatów znajdują się m.in. klawe-
syn należący niegdyś do pruskiej królowej Zofii Charlotty, 
kolekcja fletów Fryderyka II Wielkiego czy szklana harmoni-
ka Benjamina Franklina. Teraz czas na wrażenia muzyczne, 
będziemy uczestniczyć w rewii ARISE Grand Show „ MIŁOŚĆ 
JEST SILNIEJSZA NIŻ CZAS” we Friedrichstadt-Palast Berlin. 
Rewie prezentowane tutaj od lat przyciągają rzesze widzów. 
Imponujące pokazy taneczne, doskonała choreografia, nie-
samowite oświetlenie i olśniewające kostiumy czynią takie 
przedstawienie niezapomnianym przeżyciem. W Spektaklu 
bierze udziałem ponad 100 doskonałych solistów, tancerzy, 
instrumentalistów i artystów, którzy oczarują nasze zmysły. 
New York Times poleca teatr Palast w kategorii „must-see”, 
Lonley Planet zachwyca się „fantastycznymi efektami spe-
cjalnymi” oraz „zapierającą dech w  piersiach produkcją”, 
a The Sunday Times jest oczarowane „Las Vegas w Berlinie”. 
Wyjazd z  Berlina w  późnych godzinach popołudniowych, 
przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina 
w godzinach przedpołudniowych. Przejazd przez dzielnicę 
Prenzlauer Berg do East-Side-Gallery, najdłuższej galerii ma-
larstwa na świecie, na byłym Murze Berlińskim. Następnie 
przejazd przez historyczne centrum stolicy Niemiec. Spacer 
Aleją Unter den Linden na plac Paryski z Bramą Brandenbur-
ską oraz pod Pomnik „Solidarności” przy historycznym Re-
ichstagu. Przejazd do Britzer Garten, parku krajobrazowego 
z ogrodami tematycznymi, założonego z okazji Federalnej 
Wystawy Ogrodniczej w 1985 roku „BUGA 1985”. Zobaczy-
my m.in. ogród bylin K. Foerstera, ogród wiedźm, arbore-

tum a przede wszystkim wielkie tulipanowe (kwiecień/maj) 
lub daliowe– show (sierpień/wrzesień). Powrót do centrum 
Berlina przez dzielnice Neukölln i Kruzberg, nazywane „Ma-
łym Stambułem”. Tutaj czuje się ogromną tolerancję dla 
wszelkich stylów bycia, tygiel kultur uczynił obie dzielnice 
modnym miejscem, gdzie Berlińczycy chętnie wpadają na 
imprezę. Spacer po nowoczesnym centrum Berlina - Placu 
Poczdamskim z zachowanym fragmentem Muru Berlińskie-
go. Na zakończenie pobytu w Berlinie czas wolny (Sony- i 
Arkaden-Center lub imponujące centrum handlowe Mall 
of Berlin). Wyjazd z Berlina w godzinach popołudniowych, 
przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

CENA: 180 PLN

TERMIN:
11.02.2023
25.03.2023
13.05.2023
15.08.2023
30.09.2023
19.11.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 10 EUR
• bilety na przedstawienie rewiowe 
   – w zależności od kategorii 
   od 26 EUR do 139 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Berlin

POLSKA

NIEMCY
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CENA: 220 PLN

TERMIN:
14.05.2023 
29.07.2023
03.09.2023
14.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 30 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

pocZDAM

pocZDAM iNAcZEj

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Poczdamu, 
stolicy Brandenburgii, w  godzinach przedpołudniowych. 
Jeszcze nie tak dawno leżał w  cieniu pobliskiego Berlina, 
dziś jest najdroższym miejscem do życia we wschodnich 
Niemczech. Poczdam jest nie tylko piękny i  dostojny, ale 
przede wszystkim przyjemny, smaczny i  spokojny. Zoba-
czymy: zespół pałacowo – parkowy Sanssouci z  jego fon-
tannami i tarasami winnic, po których przechadzał się już 
Fryderyk Wielki. Zaczniemy od pałacu Sanssouci, który jest 
urzeczywistnioną wizją nietuzinkowego władcy i chyba jest 
w stanie zachwycić każdego. W latach 90. obiekt znalazł się 

na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy tak-
że największy spośród pałaców w Sanssouci - Nowy Pałac. 
Pałac powstał dla upamiętnienia końca wojny siedmiolet-
niej oraz potwierdzenia potęgi Prus. I  trzeba przyznać, że 
tę potęgę widać tam w pełnej okazałości. Następnie spacer 
po barokowych ogrodach i  parku krajobrazowym (Wielka 
Fontanna, Chiński Domek). Zobaczymy także rosyjską ko-
lonię Aleksandrówka, Kwartał Holenderski, Kościół Francu-
ski, koścół św. Piotra i Pawła i Bramę Brandenburską. Czas 
wolny.
Wyjazd z  Poczdamu w  godzinach popołudniowych, przy-
jazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Poczdamu, 
stolicy Brandenburgii, w  godzinach przedpołudniowych. 
Wielu turystów zmęczonych gwarnym i olbrzymim Berlinem 
nie zawsze zdaje sobie sprawę, że w najbliższej okolicy znaj-
duje się miasto pełne bajkowych pałaców z tysiącletnią hi-
storią. Wspaniałe zabytki, piękne parki i liczne wydarzenia, 
a  do tego klimat niewielkiego miasta, niemiecki porządek 
i  taki… poczdamski urok. Miasto ma tak wiele do zaofero-
wania, że nie sposób go zwiedzić w jeden dzień. Dzisiaj zoba-
czymy Poczdam z innej, rzadziej odwiedzanej strony. Na pół-
noc od ścisłego centrum znajduje się Nowy Park stworzony 
przez  Fryderyka Wilhelma II Pruskiego. Park jest uroczy 
i znajduje się tam wiele ciekawych zabytków. Zwiedzanie za-
czniemy od Pałacu Cecilienhof, który wchodzi swoją archi-
tekturą już w XX wiek, nawiązuje do posiadłości brytyjskich 

i w historii zapisał się przede wszystkim tym, że odbywała 
się w nim konferencja poczdamska. Zobaczymy także Oran-
żerię i klasycystyczny Pałac Marmurowy, pięknie położony 
nad brzegiem jeziora Heiligersee. Pałac wykonany z czerwo-
nej cegły, który swą nazwę wziął od marmurowych zdobień 
elewacji, ma w sobie prostotę i elegancję. Spacer przez park 
do jednego z najbardziej znanych mostów w NRD. Podczas 
zimnej wojny przez Glienicker Brücke przebiegała granica 
pomiędzy Berlinem Zachodnim a  Wschodnimi Niemcami. 
Trzykrotnie Stany Zjednoczone i ZSRR wymieniały na nim 
pojmanych szpiegów, dlatego jest on nazywany mostem 
szpiegów. Na zakończenie proponujemy wizytę w  histo-
rycznym browarze Brauerei Meier z  pięknym widokiem na 
Hawelę, gdzie będziemy mogli spróbować słodkawego piwa 
Meierei hell. Wyjazd z Poczdamu w godzinach popołudnio-
wych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

CENA: 220  PLN

TERMIN:
30.04.2023
11.06.2023
22.07.2023
20.08.2023
24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR), 
   NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 30 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
• pilot-przewodnik nie oprowadza 
   po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Poczdam 

POLSKA

NIEMCY

Poczdam 

POLSKA

NIEMCY
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CENA: 170 PLN

TERMIN:
11.06.2023
13.08.2023
01.10.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie NW (10 000 PLN). 

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   – ok. 130  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgA:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

CENA: 180 PLN

TERMIN:
04.06.2023
09.07.2023
27.08.2023
24.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie NW (10 000 PLN). 

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   – ok. 10 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgA:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

pikNik NA oDrą

prZYroDNicZo i HiStorYcZNiE 
wZDŁUż DolNEj oDrY

Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Na początek zobaczymy 
Krzywy Las, który znajduje się w niewielkim lesie, nad Re-
galicą, tuż obok zakładów Zespołu Elektrowni Dolna Odra  
Ten osobliwy pomnik przyrody jest jednym z  najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc przyrodniczych Pomorza Zachod-
niego. Następnie odwiedzimy widuchową. Miejscowość 
uważana jest za jeden z najstarszych i, obok Gryfina, jeden 
z najważniejszych dawnych grodów słowiańskich nad Odrą. 
Położona jest w  miejscu, gdzie Odra rozwidla się na dwa 
równoległe względem siebie ramiona – Odrę Zachodnią 
i Odrę Wschodnią. Spacer bulwarami rybackimi  i wejście na 
punkt widokowy, z którego roztacza się malownicza pano-

rama na dolinę Dolnej Odry. Przejazd do Baniewic, gdzie 
odwiedzimy winnicę Turnau, jedną z największych w Polsce 
(pierwsze winobranie miało miejsce w 2014 roku). Zwiedza-
nie winnicy połączone z degustacją. Na zakończenie odwie-
dzimy Glinną. Początki ogrodu dendrologicznego w Glinnej 
sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to na obszarze 
Puszczy Bukowej powstawały prywatne szkółki drzew 
i krzewów zaopatrujące pobliski Szczecin i  jego najbliższe 
okolice. Celem szczególnych nasadzeń gatunków egzotycz-
nych były badania naukowe, które prowadził na tym terenie 
niemiecki leśnik Carl Ludwig Gene. To z  tego okresu po-
chodzą najstarsze i najbardziej okazałe, pomnikowe okazy 
drzew w arboretum. Powrót do Szczecina.

Godz. 09.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Na początek odwie-
dzimy Chojnę. Zobaczymy monumentalny kościół farny 
NMP, późnogotycki ratusz i  najokazalszy w  Polsce platan 
klonolistny „Olbrzym”. Przejazd do Cedyni i spacer po mie-
ście. Zobaczymy wieżę widokową i Górę Czcibora z pomni-
kiem orła, upamiętniającego zwycięstwo wojów Mieszka 
I i jego brata Czcibora nad oddziałami Hodona w 972 roku. 
Odwiedzimy także Osinów Dolny, najbardziej na zachód 
wysunięte miejsce w Polsce. Przejazd do Siekierek, gdzie 

wejdziemy na taras widokowy i  przejdziemy, otwartą 
w 2021 roku, ścieżką na dawnym moście kolejowym na szla-
ku Siekierki – Neurüdnitz z widokiem na rozlewiska Odry. 
W  Starych łysogórkach chwila zadumy na cmentarzu 
wojennym żołnierzy polskich poległych podczas forsowa-
nia Odry w kwietniu 1945 roku. Na zakończenie odwiedzimy 
gozdowice, w których był punkt dowodzenia I Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki w  czasie forsowania Odry. 
Powrót do Szczecina ok. godz. 18.00.

NIEMCY

POLSKA

Glinna

Baniewice
Widuchowa

Krzywy Las

POLSKA

Gozdowice

Chojna Cedynia
Osinów Dolny

Siekierki

NIEMCY
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CENA: 170 PLN

TERMIN:
21.05.2023
15.07.2023
17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie NW (10 000 PLN). 

DoDatkowE opłaty:
• obligatoryjne opłaty: bilety wstępu 
   – ok. 150  PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgA:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

SZlAkiEM wiNA i oGroDów
Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 07.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Na początek odwie-
dzimy Pyrzyce. Tutejsze mury obronne - mimo zniszczeń są 
największym zachowanym zespołem obwarowań miejskich 
w Polsce, ich długość wynosi blisko 2 km. Zobaczymy także 
studnię św. Ottona wybudowaną w latach 1825-26 w miejscu 
Świętego Źródła związanego tradycyjnie z  chrztem Pyrzy-
czan, dokonanym w  1124 r. przez biskupa Ottona z  Bam-
bergu. Następnie przejazd do Przelewic, gdzie zobaczymy 
Ogród Dendrologiczny. Ogród został założony w 1923 roku 
przez niemieckiego przedsiębiorcę oraz miłośnika drzew, 
Conrada von Borsiga. Dzisiaj można spacerować wśród pięk-
nych drzew i krzewów na powierzchni blisko 30 ha. To jeden 

z największych i najpiękniejszych ogrodów w całej Polsce.  Je-
den z najrzadszych na ziemi, umieszczony w Czerwonej Księ-
dze Roślin Chin i pochodzący z Chin gatunek drzewa: Dawi-
dia chińska (zwana potocznie “drzewem chusteczkowym”) 
rośnie w … Przelewicach. A teraz odwiedzimy nowy punkt na 
„winnej” mapie Polski, winnicę Kojder. To zaskakujący zwy-
cięzca konkursu Polskie Korki 2018. Od rewelacyjnego debiu-
tu winnica wprowadziła do sprzedaży więcej świetnie zrobio-
nych win niż niejeden producent o znacznie dłuższym staż. 
Zwiedzanie winnicy połączone z degustacją. Na zakończenie 
odwiedzimy kołbacz, gdzie zobaczymy opactwo cystersów, 
jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyku cegla-
nego na Pomorzu Zachodnim. Powrót do Szczecina.

NIEMCY

POLSKA

Pyrzyce Przelewice
Winnice Kojder

CENA: 190 PLN

TERMIN:
21.05.2023
18.06.2023
12.08.2023
17.09.2023

CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz 
   Gwarancyjny.

DoDatkowE opłaty:
• bilety wstępu – ok. 60 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
   wariant podstawowy – 3 %, wariant 
   rozszerzony – 6,5 %  ceny wycieczki.

UWAgI:
• kolejność zwiedzania może ulec zmianie

koŁoBrZEG i oGroDY HortUlUS
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o  godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Dobrzycy, 
gdzie zwiedzimy dwa ogrody. Ogrody Hortulus oferują 28 
różnych ogrodów tematycznych. Łącznie, na powierzchni 
ok. 4 tys. ha, zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków 
i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. Są 
wśród nich ogrody klasyczne, jak: japoński, francuski, śród-
ziemnomorski oraz te związane ze środowiskiem: ogród ka-
mienny, skalny i wodny. Wizyta w Ogrodach Spectabilis. 
Miejsce to słynie z największego na świecie labiryntu grabo-
wego, który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drze-
wa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wyso-

kości 2 metrów, a  łączna długości jego korytarzy wynosi 
ponad 3,2 km. W   sercu Ogrodów Spectabilis znajduje się 
20-metrowa wieża widokowa, której oryginalna konstrukcja 
została zrealizowana na wzór podwójnej nici DNA. Z tarasu 
wieży rozpościera się wspaniały widok na okoliczne wioski, 
pola i  lasy, a  w  dobrą pogodę na Morze Bałtyckie. Spacer 
m.in. po ogrodach magii, energii, czasu, przestrzeni. Prze-
jazd do nadmorskiego kurortu kołobrzeg. Spacer po uro-
kliwej starówce ze słynną „ Złotą Uliczką” i neogotyckim ra-
tuszem. Czas wolny na spacer po kołobrzeskim molo i relaks 
na plaży. Godz. 17.30 wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
Szczecina w godzinach wieczornych.

POLSKA

Ogrody Hortulus

Ogrody Spectabilis
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CHILE

BRAZYLIA

URUGWAJBuenos Aires

Perito Moreno

Los Glecieres Calafate

UshuaiaTierra del Fuego

ARGENTYNA

Wodospady Iguazu

DZIEŃ I Zbiórka na lotnisku w Berlinie. Wylot do Argen-
tyny. 

DZIEŃ II Przylot do Buenos Aires w godzinach poran-
nych. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i  odpoczy-
nek. Buenos Aires jest stolicą i  największym miastem 
w  Argentynie i  drugim co do wielkości obszarem me-
tropolitalnym w  Ameryce Południowej. To najbardziej 
europejskie miasto w Ameryce Południowej, gdzie wło-
sko-hiszpański sznyt jest widoczny na każdym kroku, 
urzeka od pierwszego spojrzenia. Po południu udamy 
się na zwiedzanie Buenos Aires. Zobaczymy: operę 
Teatro Colón, ulicę 9 de Julio Avenue (najszersza ulica 
na świecie) z symbolicznym obeliskiem, Plaza de Mayo 
i dzielnicę Recoleta ze słynnym cmentarzem, na którym 
znajduje się grób Evity Peron. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na typowe argentyń-
skie ranczo, tutaj nazywane „estancia”. Zapoznamy 
się z  kulturą i  stylem życia współczesnych gauchos 
– czyli kowbojów, będących symbolem argentyńskie-
go charakteru narodowego. Wizyta umożliwia przyj-
rzenie się z  bliska zwyczajom gaucho, pracujących 
na rozległych równinach, zwanych tu pampas. Lunch 
w  formie barbecue – Argentyna słynie bowiem ze 
wspaniałych potraw z grilla, z najwyższej jakości wo-
łowiny, która jest prawdziwą argentyńską dumą. Po 
posiłku rozpocznie się Fiesta Gaucha – show oparte na 
folklorze gauchos, z muzyką na żywo i pokazami tań-
ca regionalnego. Gauchos zaprezentują również swoje 
doskonałe umiejętności jeździeckie. Będzie też okazja 
do przejażdżki na koniu lub typowym wozem. Powrót 
do hotelu na nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w  hotelu. Przelot do Ushuaia. 
Miasto otoczone pasmami górskimi, przy granicy z Chi-
le, nad kanałem Beagle, jest uznawane za najdalej wy-
sunięte na południe miasto świata. Zachwyca swym 
krajobrazem, architekturą i  klimatem. Ushaia – mały 
raj na krańcu świata. Popołudniem udamy się na wy-
cieczkę do Parku Narodowego Ziemi Ognistej Tierra 
del Fuego, który zawdzięcza swą nazwę Ferdynandowi 
Magellanowi. Będziemy podziwiać niezwykły krajobraz 
obramowany przez góry, jeziora i  rzeki z  panoramicz-
nym widokiem na Kanał Beagle. Powrót do Ushuaia. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Śniadanie w  hotelu. Czas wolny, możliwość 
indywidualnego spaceru po mistycznym miasteczku 
Ushuaia. Po południu transfer do portu i rejs na wyspę 
Martillo, gdzie znajduje się główna atrakcja wycieczki 
– kolonia pingwinów Magellana. Zobaczymy także Es-
tancję Heberton. Powrót do Ushuaia. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od rejsu ka-
tamaranem wzdłuż Kanału Beagle. Niezapomniane wi-
doki towarzyszyć nam będą przez całą drogę, a naszym 
celem będzie dopłynięcie do Wyspy Ptaków, zamiesz-
kanej m.in. przez kormorany, albatrosy, dzikie kaczki, 
mewy. Po południu wyprawa  nad jeziora: Escondido 
i Fagnano. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ VII Śniadanie w  hotelu. Przelot samolotem do 
Calafate. Nocleg w hotelu. Po śniadaniu wycieczka na 
lodowiec Perito Moreno, który jest główną atrakcją 
Parku Narodowego Los Glaciares (Park Lodowców), 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Ma on długość 30 km, a jego czoło jest szerokie na 5 km. 
Ściany lodu w zależności od miejsca i pory roku osiągają 
wysokość od 30 do 60 m. Lodowiec ten przemieszcza 
się w tempie ok. 2 m na dobę, co tworzy niezapomniany 
spektakl przyrodniczy: olbrzymie bryły lodu odrywają 
się od reszty lodowca i  z  ogromnym hukiem wpadają 
do wody. Na licznych tarasach widokowych można po-
dziwiać pękanie i  odrywanie się lodowych ścian. Mini 
trekking po lodowcu z  przewodnikiem. Powrót do ho-
telu, nocleg.
 
DZIEŃ VIII Śniadanie w  hotelu. Wycieczka do Parku 
Narodowego Los glacieres, najciekawszego geogra-
ficznie regionu Argentyny. Rejs po jeziorze Argentino 
do lodowców Uppsala oraz Onelli. Wyruszymy z portu 
Punto Bandera, mijając po drodze mniejsze lodowce aż 
dotrzemy do lodowca Uppsala zajmującego powierzch-
nię ok. 590 km². Będziemy podpływać pod czoła lodow-
ców i prześlizgiwać się pomiędzy pływającymi górami 
lodowymi o  najróżniejszych, fantazyjnych kształtach 
oraz w całej gamie odcieni błękitu. Powrót do hotelu.
Po powrocie z  wycieczki proponujemy fakultatywnie 
kolacje w Estancji z show patagońskich Gauchos. Noc-
leg w hotelu

DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Wylot do Puerto Iguazu, 

gdzie na granicy Brazylii i Argentyny znajdują się słynne 
wodospady Iguazu. To jeden z  siedmiu nowych cu-
dów natury, który swoją wielkością oraz potęgą prze-
bija słynny wodospad Niagara. Iguazu w języku Indian 
oznacza po prostu „wielką wodę”. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ X Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie wodo-
spadów, które są częścią Parku Narodowego Iguazu, 
utworzonego w  1939 r. w  brazylijskim stanie Parana, 
Argentyna założyła Park Narodowy Iguazu w  1934 r. 
w  prowincji Misiones. Obydwa parki zostały wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaczniemy 
od zwiedzania wodospadów po stronie argentyńskiej. 
Spacer po szlaku, w  trakcie którego będziemy podzi-
wiać wspaniałe kaskady wody, spływające z  różnych 
wysokości, jednakże głównym celem naszej wyprawy 
będzie spotkanie z największym wodospadem zwanym 
Garganta del Diablo - Diabelską Gardzielą mającym 
ponad 70 m wysokości. Huk spadających z bazaltowej 
półki mas wody i wszechobecna mgiełka, dzięki której 
rysuje się kolorowa tęcza, jest niezapomnianym prze-
życiem. Będziemy mieli możliwość podejścia blisko do 
wodospadów – jest tu wiele drewnianych i metalowych 
kładek oraz wytyczonych ścieżek, skąd można je podzi-
wiać. Dla chętnych możliwość podpłynięcia motorów-
kami pod spadające wodne kaskady. Moc wrażeń gwa-
rantowana. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ XI Śniadanie w  hotelu. Dalszy ciąg zwiedzania 
wodospadów po stronie brazylijskiej. Czas na podziwia-
nie wspaniałej przyrody i sesje fotograficzne. Przelot do 
Buenos Aires. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ XII Śniadanie w  hotelu. Zwiedzanie Buenos 
Aires. Odwiedzimy dzielnicę La Boca z uliczką Caminito 
pełną domków z kolorowymi fasadami, Plaza de Mayo, 
na której znajduje się dom rządowy Casa Rosada oraz 
Puerto Madero, ekskluzywną i  nowoczesną dzielnicę 
miasta. Wieczorem dla chętnych możliwość uczestnic-
twa w pokazie tanga. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ XIII Śniadanie w hotelu. Wyjazd na lotnisko. Wy-
lot do Berlina.

DZIEŃ XIV Przylot do Berlina.

ArGENtYŃSkiE tANGo

TERMIN:
13.01 – 26.01.2024*
*termin może zostać zaktualizowany 
w momencie publikacji rozkładów lotów
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Twój samochód

Twoje życie

Twoje uprawy

Twoje mieszkanie

Twoją firmę

Twoje podróże

W ofercie ponad 30 towarzystw:

i wiele innych

UBEZPIECZAMY

Ul. Edmunda Bałuki 2/u3, 70-406 Szczecin (naprzeciwko GH Kaskada)

91 488 14 22, 661 507 863 ubezpieczenia@pelikan.szn.pl

Ubezpieczenia PELIKAN


