


Hotel BRILLIANT**** - Elegancki i nowoczesny hotel, zbudowany w 2018 r, położony 7km 
od centrum miejscowości KAVAJA, najbliższe sklepy i bary ok. 200 m od hotelu. Hotel położony 
bezpośrednio przy piaszczystej, długiej i szerokiej plaży z łagodnym zejściem do morza, wydzielona 
prywatna część z serwisem plażowym dla gości hotelu (leżaki i parasole bezpłatnie). Obiekt 
cechuje się pięknym położeniem, przy promenadzie i w okolicach piniowego lasu.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa recepcja, restauracja – dania w formie bufetu kuchnia lokalna 
i śródziemnomorska,  winda, przestronne i eleganckie lobby, grill, bar; taras z widokiem na morze, 
bezpłatny internet bezprzewodowy;  duży basen odkryty z  bezpłatnymi parasolami i leżakami.
Zakwaterowanie: Pokoje 2- osobowe (możliwość 1 dostawki) z łazienkami (wanna lub prysznic; 
suszarka do włosów), TV SAT, telefon, WiFi, klimatyzacja sterowana indywidualnie, balkon (stolik  
i krzesełka). Za opłatą: minibar, sejf. Pokoje eleganckie i nowoczesne.
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja – w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie – śniadanie   

Kruja-Tirana-Berat-Ardenica-Durres-Medjugorje

DURRES - miasto położone na Albańskiej Riwierze, gdzie znajdują się port, 
zabytki z czasów rzymskich oraz szereg dyskotek i klubów. Kurort słynie wśród 
turystów z szerokich piaszczystych plaż oraz ciepłej wody południowego  
Adriatyku. Region spełni oczekiwania turystów podróżujących z dziećmi jak i osób 
lubiących dobra zabawę w dyskotece.

Cena obejmuje:                                  
- 1 nocleg w ok. Belgradu w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 7 noclegów  w hotelu***/**** na Rivierze Albańskiej 
- 1 nocleg w Medjugorje w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu 
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów  i przewodników  lokalnych ok.60 EUR
- taksy klimatycznej - 1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 540 zł /turnus
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

Riwiera Albańska

Hotel PERANDOR ***+ - Położony w pobliżu centrum DURRES, bezpośrednio przy  
piaszczystej, długiej i szerokiej plaży z łagodnym zejściem do morza, wydzielona prywatna część 
z serwisem plażowym dla gości hotelu (leżaki i parasole bezpłatnie), wypożyczalnia sprzętów 
wodnych za opłatą, wzdłuż plaży promenada z dziesiątkami barów, restauracji i sklepów (bardzo 
niskie ceny). Hotel po gruntownej renowacji w 2017 roku. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa 
recepcja, restauracja, 2 bary - lobby bar, bar przy basenie, basen z tarasem słonecznym 
bezpłatnymi parasolami i leżakami, Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu, parking
Zakwaterowanie: Pokoje 2 osobowe standardowe o pow. ok. 20 m2, łazienka z prysznicem, 
WC, klimatyzacja, TV SAT z płaskim ekranem, telefon, bezpłatne Wi-Fi, balkon, meble balkonowe 
(2 krzesła, stolik),

Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja – w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja,  ostatnie świadczenie – śniadanie 

ALBANIA - położona jest w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, nad Morzem Adriatyckim  

i w południowym krańcu wybrzeża nad Morzem Jońskim. To kraj tajemniczy i fascynujący, pełen  

kontrastów.  Jej najważniejsze walory to wspaniałe krajobrazy, różnorodne plaże i piękna, słoneczna 

pogoda (około 300 słonecznych dni w roku). Albańczycy są bardzo gościnnym, przyjaźnie nastawionym 

do turystów narodem. Smakosze będą mogli zakosztować doskonałej, tradycyjnej kuchni albańskiej.

Plażowanie
i zw iedzanie

 ALBANIA - KRAJ PEŁEN TAJEMNIC

1 DZIEŃ  - wyjazd. Przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. W autokarze kawa, herbata 
bezpłatnie. Przyjazd do hotelu w ok. Belgradu w Serbii. Obiadokolacja, nocleg.    
2 DZIEŃ  -  po śniadaniu wyjazd z Serbii w kierunku Albanii. Przyjazd do hotelu w Durres na 
Rivierze Albańskiej  - obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ  - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ  - Po śniadaniu Wyjazd z hotelu do KRUJA –zwiedzanie Białego Zamku Skanderberga, 
największego bohatera narodowego Albanii, zabytkowej starówki, gdzie będzie się można 
oddać atmosferze zakupów w bazarowym osmańskim klimacie. Następnie udamy się do 
stolicy kraju TIRANY. Tirana to tętniąca życiem metropolia pełna kontrastów. W Tiranie łączy się 
nowe ze starym, przepych z niskim statusem społecznym, a chaos po chwili bawi i rozśmiesza.  
W Tiranie zobaczymy ścisłe centrum miasta, Plac Skanderberga z meczetem Ethem Beja 
i wieżą zegarową, piramidę Hoxhy. Spacer głównym bulwarem miejskim, przez dawną 
dzielnicę prominentów z domem Enverea Hoxhy do uniwersytetu na placu Matki Teresy. 
Powrót do Hotelu -  obiadokolacja, nocleg
5 DZIEŃ  - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd autokarem do BERAT - miasta tysiąca okien, wpisanego 
na listę UNESCO. Świadectwem jego długiej historii jest górujący nad miastem zamek. 
Zwiedzanie średniowiecznej bizantyjskiej twierdzy Berat, na terenie której znajduje się 
m.in. katedra Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie obecnie mieści się Muzeum 
Onufrego. Następnie zobaczymy ruiny antycznego miasta Apollonia, założonego w 588 r. 
p.n.e., a także wspaniały klasztor w Ardenicy, w którym można podziwiać dobrze 
zachowane freski. Powrót do hotel - obiadokolacja, nocleg
7 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.             
8 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd do DURRES,  gdzie odwiedzimy destylarnię brandy „Gjergj 
Kastrioti Skenderbeu”, jedną z największych w Albanii, działającą od 1933 roku. Firma 
produkuje jedną z najlepszych brandy „Skenderbeu” oraz wiele innych alkoholi jak; wina, 
rakija oraz likier pomarańczowy. Podczas prezentacji zapoznamy się z technologią produkcji 
trunku, który może być wspaniałym podarunkiem z Albanii. Poczęstunek połączony  
z degustacją wszystkich alkoholi produkowanych przez fabrykę. Możliwość zakupu oryginalnej 
brandy w firmowym sklepie. Potem zwiedzimy należące do najstarszych miast albańskich 
DURRES. Podczas spaceru po mieście zobaczymy nową promenadę, wieżę wenecką, 
fragmenty dawnych murów obronnych z czasów bizantyjskich. Zatrzymamy się przy nowym 
meczecie i mogącym pomieścić 15 tys. widzów amfiteatrze z czasów starożytnego Rzymu. 
Powrót do hotelu – plażowanie - obiadokolacja, nocleg
9 DZIEŃ  - po śniadaniu przejazd do MEDJUGORJE – znanego miejsca pielgrzymkowego 
słynącego z objawień maryjnych: kościół Św. Jakuba, Góra Objawień Podbrodo, Góra 
Kriżewac. Przejazd do hotelu w Medjugorje – obiadokolacja, nocleg.
10 DZIEŃ  - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót  do miejsca wyjazdu w  godzinach  
nocnych.

Program:

TerminNr imprezy
Hotel

Parandor

ADS/1/2019

ADS/2/2019

ADS/3/2019

ADS/4/2019

26.04.-05.05.2019

17.05.-26.05.2019

31.05.-09.06.2019

20.09.-29.09.2019

1.880

1.880

1.940

1.940

Hotel
Brilliant

1.995

1.995

2.070

2.070

- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



HOTEL PALAZZO *** - luksusowy kompleks wypoczynkowy usytuowany w spokojnej 
okolicy Słonecznego Brzegu w odległości ok. 300 m od przepięknej, piaszczystej plaży rozciągającej 
się na przestrzeni 9 km. Nieopodal kompleksu znajdują się liczne kawiarnie, bary, supermarkety, 
nieco dalej kluby nocne i dyskoteki. Kompleks składa się z 3 budynków z basenem przy każdym  
z nich. Obiekt ogrodzony, oświetlony i całodobowo strzeżony. DO DYSPOZYCJI GOŚCI na terenie 
kompleksu: ogród, restauracja, recepcja z sejfami, kantor wymiany walut, 2 windy, sklep 
spożywczy, BASENY z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Dodatkowo:  bilard,  darty, tenis stołowy, 
oświetlona  scena do animacji i ćwiczeń, sala do tańca odkryta ze sprzętem dyskotekowym, altany 
do spotkań, duży zielony plac zabaw dla dzieci.      

Zakwaterowanie: Pokoje typu apartamentowego -2, 3- osobowe z łazienkami, TV SAT, lodówką  
oraz balkonem. Pokoje klimatyzowane, wygodne, nowocześnie wyposażone. 

Wyżywienie: w restauracji hotelowej – ALL INCLUSIVE LIGHT -3 posiłki dziennie  w formie
bufetu wraz z napojami. Wino i piwo do obiadu i kolacji. Przekąska 15.30-16.30 (kawa, herbata, 
lody, ciasteczka) 20.00 - 22.30 - w barze alkohole lokalne, koktajle alkoholowe, wino, piwo, 
herbata, kawa.

Program:

Cena obejmuje:                                  
- 10/11 noclegów  w hotelu ***/****  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i  TVSAT
- Wyżywienie ALL INCLUSIVE  zgodnie z opisem 
- Przelot samolotem na trasie: Katowice-Varna-Katowice
- Transfery na trasie: VARNA-HOTEL-VARNA  autokarem LUX   
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż, Choroby Przewlekłe 
- program turystyczny- wycieczki zawarte w programie
- taksę klimatyczną  
Cena nie obejmuje: 
- kosztu wycieczek fakultatywnych 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników 
   lokalnych oraz bułgarski wieczór-  ok.35 EUR
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 35-45 osób
- możliwość zabezpieczenia transferu
  na lotnisko przy pełnej grupie
  za dodatkową opłatą.

1 DZIEŃ  - Wylot z Portu Lotniczego w Katowicach. Przelot do VARNY transfer autokarem do 
Hotelu, zakwaterowanie obiad lub obiadokolacja w zależności od rozkładu lotów, spotkanie 
organizacyjne –nocleg            
1 – /11/12 DZIEŃ - Pobyt  w Hotelu:
W trakcie pobytu plażowanie, wypoczynek i wycieczki:
NESEBER- MIASTO MUZEUM + SŁONECZNY BRZEG - wycieczka autokarowa -zwiedzanie 
urokliwego miasta zaliczanego do pomników kultury, wpisanego na listę UNESCO Słynie  
z przepięknej architektury, krętych uliczek, domów wykonanych z drewna i kamienia  
W programie zwiedzanie Starego Miasta, bizantyjskich kościołów średniowiecznych 
fortec. W drodze powrotnej przejazd przez SŁONECZNY BRZEG - jeden z największych 
bułgarskich kurortów.  
ŚLADEM SUŁTANA SULEJMANA - BURGAS –AQUA CALIDE-TERMOPOLIS - wycieczka  
autokarowa, w trakcie której zobaczymy BURGAS - drugą nadmorską stolicę Bułgarii - gdzie 
zobaczymy stare miasto, port, molo oraz przepiękny Park Nadmorski ze słynną Galerią Rzeźb 
na świeżym powietrzu następnie przejazd do AQUA CALIDE - TERMOPOLIS - zwiedzanie 
powstałych około VI w.p.n.e jednych z największych łaźni na świecie, które Calidae  
odwiedzali wielcy tego swiata: bułgarscy carowie tureccy sułtani, Konstantyn IV, Filip II 
Macedonski. Na miejscu zobaczymy - mury obronne starożytnego miasta Terme (Trmepolis) 
- łaźnie rzymską z I wieku z ciepłym i zimnym basenem, łaźnię (hammam) Sulejmana 
Wspaniałego całkowicie zrekonstruowaną. 
BUŁGARSKI WIECZÓR - wyjazd autokarem do urządzonej w stylu ludowym restauracji 
na wzgórzach Starej Płaniny. W programie: pokaz ludowych tańców w wykonaniu 
kilkunastoosobowego zespołu artystów, który kończy się wspólnym z Turystami 
korowodem bałkańskiego tańca horo. Goście mają  możliwość spróbowania tradycyjnych 
bułgarskich dań, które są serwowane w czasie kolacji, wino z beczek bez ograniczeń  
no i oczywiście kieliszek rakiji.
PROPOZYCJE PROGRAMU FAKULTATYWNEGO za dodatkową opłatą:            
WARNA – DELFINARIUM  - całodzienna wycieczka autokarowa,w trakcie której zwiedzimy 
Warnę - największe miasto wybrzeża i letnia stolica Bułgarii. Miasto nowoczesne, ale  
i pełne zabytków, z pięknym parkiem morskim, licznymi muzeami. Tutaj na obrzeżach miasta 
znajduje się także mauzoleum polsko-węgierskiego króla Władysława Warneńczyka, który 
poległ pod Warną, w roku 1444 w bitwie z Turkami- objazd miasta  oglądanie najważniejszych 
zabytków i charakterystycznych punktów miasta, następnie wizyta w Delfinarium – udział  
w przedstawieniu tresury delfinów, które stanowi olbrzymią atrakcję zarówno dla dorosłych 
jak i dzieci - OK.40EUR
JEEP SAFARI  - ekscytująca wyprawa jeepami wiodąca przez malownicze, nadmorskie tereny - 
„bułgarską dżunglę Niewątpliwą atrakcją jest piknik na polanie w pobliżu skalnego kanionu  
z wodospadem oraz strzelanie z wiatrówek następnie wizyta w Zagrodzie z MINI  ZOO- strusie 
kozy, sarenki, owce z poczęstunkiem. OK.35 EUR
11/12 DZIEŃ - śniadanie – odbiór/ ostatni posiłek uzależniony od rozkładu lotów, transfer 
autokarem do VARNY – Port Lotniczy – przelot do Katowic  

Neseber-Burgas-Aqua Calide

SŁONECZNY BRZEG - to region Bułgarii najlepiej rozwinięty pod względem zaplecza turystycznego 
i poziomu świadczonych usług. Sam Słoneczny Brzeg jest uważany za najpiękniejsze kąpielisko na 
bułgarskim wybrzeżu, a leżący nieopodal Nesseber to perła Bułgarskiej Riwiery. Fantastyczna piaszczysta 
plaża osłonięta wydmami, łagodne zejście do morza, którego średnia temperatura wynosi 24°C, hotele 
oferujące wiele udogodnień dla dzieci, 2 duże parki wodne oraz ograniczony ruch samochodowy  
w mieście sprawiają, że jest to okolica idealna na wczasy rodzinne.Największą atrakcją Słonecznego 
Brzegu jest fantastyczna plaża, 6-cio kilometrowy pas złotego piasku w formie półksiężyca otoczony 
wydmami i dużymi hotelami. Miejscami plaża osiąga 60 m szerokości. Została oznaczona Błękitną Flagą, 
jako jedna z najczystszych plaż w Europie. Morze 200 m od brzegu w większości nie przekracza 2 m 
głębokości. Dzięki bryzie morskiej w ciągu dnia nie odczuwamy upałów, a noce są orzeźwiające.

Plażowanie
i zw iedzanie

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka

bufetu wraz z napojami. Wino i piwo do obiadu i kolacji. Przekąska 15.30-16.30 (kawa, herbata, 
lody, ciasteczka) 20.00 - 22.30 - w barze alkohole lokalne, koktajle alkoholowe, wino, piwo, 

HOTEL YAVOR PALACE **** - Położony w centrum kurortu, co pozwala na korzystanie  
z wszystkich jego atrakcji oraz 300m od szerokiej, piaszczystej plaży (serwis plażowy dodatkowo 
płatny). Hotel gwarantuje przyjazną, wakacyjną atmosferę oraz dobry standard. W sąsiedztwie 
Yavor Palace znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje i dyskoteki. Do Nesebaru dogodny dojazd 
komunikacją lokalną (100 m do przystanku autobusowego) lub taksówką. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: 
Recepcja 24h, sejf (dodatkowo płatny ok. 3,5 EUR/dzień), punkt wymiany walut, restauracja (bufet; 
kuchnia międzynarodowa), bar przy basenie, bar karaoke, grill, lobby bar, kącik telewizyjny, taras 
słoneczny, ogród, sklep z pamiątkami, Basen (leżaki i parasole bezpłatne), siłownia. Dodatkowo 
płatne: Masaże, jaccuzi, sauna turecka, bilard, sporty wodne na plaży (skutery, rowery wodne, 
windsurfing, narty wodne, banany).
Zakwaterowanie: Pokoje typu standard - 2-osobowe (możliwość dostawki) z łazienką (prysznic, wc, 
suszarka do włosów). Wyposażone w centralnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, lodówkę, balkon 
lub taras.
Wyżywienie: All Inclusive: śniadanie (7:30-10:00), obiad (12:30-14:30) i kolacja (18:30-21:00)  
w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (11:00-22:00). Przekąski (16:00-17:00). 
All Inclusive nie obejmuje importowanych napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz soków ze 
świeżych owoców. 

BUŁGARIA-CZARNOMORSKA RIWIERA

TerminNr imprezy
Ilość
dni

BSS/1/2019

BSS/2/2019

BSS/3/2019

BSS/4/2019

BSS/5/2019

13.05.-23.05.2019

23.05.-03.06.2019

30.05.-10.06.2019

02.09.-12.09.2019

16.09.-26.09.2019

11

12

12

11

11

1.990

2.080

2.080

1.990

1.990

Hotel
Palazzo

1.990

2.150

2.150

------------

2.050

Hotel
Yavor Palace



1 DZIEŃ  - wyjazd. Przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. W autokarze kawa, herbata 
bezpłatnie. Przyjazd  do hotelu w ok. Belgradu w Serbii.Obiadokolacja, nocleg.            
2 DZIEŃ  -  po śniadaniu  wyjazd z Serbii  w kierunku Czarnogóry. W trakcie przejazdu 
postój nad Kanionem rzeki Tara – najgłębszy kanion w Europie - jego głębokość dochodzi 
miejscami do 1250m oraz Kanionu Moraca z XIII-wiecznym Monastyrem Moraca 
średniowieczny pomnik prawosławnej Czarnogóry z przepięknymi freskami. Przyjazd do 
hotelu Na Rivierze Czarnogórskiej - obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ  - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ  - po śniadaniu Wyjazd z hotelu, zwiedzanie BARU - największego portu Czarnogóry, 
Stary Bar – perła architektury, „młodszy brat” włoskiego Bari - jest jednym wielkim muzeum 
średniowiecznego grodu, a ze wzgórza na którym stoi stare miasto Bar, rozciąga się wspaniały 
widok i pewnie dlatego Rzymianie wybrali właśnie to miejsce na budowę swego miasta. 
Ruiny Starego Baru to dziś dziesiątki budowli, mniejszych i większych, lepiej zachowanych jak 
i tych bardzo zaniedbanych. Bramy, kościoły, wieża zegarowa, pałac biskupów, dawne łaźnie 
tureckie, budynki administracji, prochownia, ruiny akweduktu, cerkiew św. Katarzyny z XIV w. 
czy amfiteatr. Następnie MIROVICA – jeden z najstarszych gajów oliwnych na świecie. Przejazd  
autokarem nad  JEZIORO SZKODERSKIE - największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim, położone 
na granicy Czarnogóry i Albanii. Park Narodowy obejmuje znaczną część czarnogórskiej części 
jeziora z licznymi wyspami, zabytkowymi monastyrami, Rejs stateczkiem - przepłynięcie do 
wyspy Grmozur. Po obejrzeniu wyspy przepłynięcie do serca jeziora gdzie znajduje się ukryta 
plaża „Pjesacac”, która jest dostępna tylko od strony wody. Plażowanie – kąpiel. Powrót do 
Hotelu - obiadokolacja, nocleg
5 DZIEŃ  - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd autokarem nad ZATOKĘ KOTORSKĄ, która niczym fiord 
wcina się w głąb lądu. Na początku  BUDWA nazywana „małym Dubrownikiem” otoczona 
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie miniaturowego starego miasta, gdzie znajduje się 
m.in. Kościoł Św. Jana - dawna katedra i średniowieczna kaplica św. Sawy. I wreszcie 
KOTOR – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, położone 
nad Zatoką Kotorską porównywaną często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po 
starym mieście otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra 
romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP. Przejazd od maleńkiego PERASTU – 
nabrzeżne miasto słynie z zabytkowej architektury, zobaczymy tu kościół Św. Mikołaja, 
Św. Antoniego oraz twierdzę Sw. Krzyż. W drodze powrotnej punkt widokowy na SVETI 
STEFAN (malownicza miejscowość na półwyspie, jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc 
na czarnogórskim wybrzeżu.) Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
7 DZIEŃ - po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.             
8 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd do: CETINJE – zobaczymy zabytkową, królewską stolicę 
Czarnogóry, położoną u podnóża masywu Lovcen, na wysokości ok 650 m. n.p.m. Miasto było 
kolebką czarnogórskiej państwowości i kultury oraz głównym centrum religijnym, a do 1918 r.  
stolicą tego kraju. Tu znajduje się grób dynastii Petrović, zwiedzanie: dworu króla Nikole, 
Monastyr ze skarbcem w którym przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela i relikwie św. 
Piotra Cetińskiego. Powrót do hotelu – plażowanie - obiadokolacja, nocleg
9 DZIEŃ  - po śniadaniu  przejazd do BELGRADU – krótkie zwiedzanie. W programie między 
innymi stare miasto ze śladami architektury tureckiej, potężna, rozbudowana przez Turków 
Osmańskich twierdza Kalemegdan z przepięknym widokiem na Sawę i Dunaj, bastion Kula 
Nebojsa, cerkiew św. Petki z „cudownym źródełkiem”, bazylika św. Sawy. Przejazd do hotelu 
w ok.Belgradu – obiadokolacja, nocleg.
10 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót  do miejsca wyjazdu w  godzinach  
wieczornych.

Program:

Program fakultatywny: 
- ALBANIA – TIRANA I SZKODRA - ok.35 EUR  
- REJS PO BOCE KOTORSKIEJ - ok.25 EUR 

  Belgrad-Tara-Moraca-Bar-Budva-Kotor- Perast
Cetinje-Jezioro Szkoderskie-Belgrad

RIVIERA CZARNOGÓRSKA - to przepiękne wybrzeże Adriatyku, ozdobione bujną śródziemnomorską roślinnością i małymi, skalistymi wysepkami z ruinami twierdz lub zamków. Wypoczynek na piaszczystej plaży wśród pachnących drzew oliwkowych zapewni każdemu wspaniały relaks.

Cena obejmuje:                                  
- 2 noclegi tranzytowe w ok.Belgradu w hotelu *** + 2 obiadokolacje i  2 śniadania 
- 7 noclegów  w hotelu***na Rivierze Czarnogorskiej  
- Wyżywienie: 7 śniadań 7 obiadokolacji w formie bufetu 
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów  
  i przewodników lokalnych ok. 60 EUR
- taksy klimatycznej-1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

HOTEL MEDITERAN RESORT*** - Hotel położony w miejscowości Ulcinj. Obiekt 
usytuowany na niewielkim wzniesieniu skąd roztacza się  doskonały widok na błękitne wody Adriatyku 
oraz zabudowę Starego Miasta. Składa się z budynku głównego oraz budynków bocznych. Położony 
300m od pięknej piaszczystej plaży. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, informacja turystyczna, 
restauracja z tarasem i widokiem na morze oraz Stare Miasto, cafe bar, sala telewizyjna, centrum 
biznesowe z salą konferencyjną, sala bankietowa, pralnia, ogród, taras słoneczny, basen odkryty  
z panoramicznym widokiem na morze z leżakami i parasolami, bezpłatne WiFi, parking. 

Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z łazienką (WC, prysznic, podstawowe kosmetyki, suszarka 
do włosów), klimatyzacją indywidualnie sterowaną, TV SAT, mini barem, balkonem. Pokoje wygodne, 
komfortowo wyposażone. 

Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja – w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja,  ostatnie świadczenie – śniadanie   
  

ČANJ - to mała, malownicza miejscowość, która jest oddalona o 30 km od Budwy, miasta uważanego 

za centrum turystyczne Czarnogóry. Natomiast od Baru (głównego węzła komunikacyjnego) dzieli ją 

zaledwie 14 km. Ze względu na swoje położenie (mała niecka pomiędzy górami a morzem), uważany 

jest za miejscowość uzdrowiskową, do której przyjeżdża wiele osób z chorobami układu oddechowego. 

Miasteczko posiada bogatą infrastrukturę turystyczną – przy głównym deptaku znajdują się sklepy, ka-

wiarnie oraz restauracje. Čanj posiada przepiękną plażę o długości 1500m, przez miejscowych nazywa-

ną złotą lub perłową ze względu na kolor piasku. Część plaży jest o podłożu „żwirkowatym”. 

ULCINJ - to najstarsze miasto na czarnogórskim wybrzeżu, które słynie z najpiękniejszych, piaszczystych 
plaż nad Adriatykiem.Turystów szczególnie przyciąga tu 14-kilometrowa piaszczysta Wielka Plaża, liczne 
regionalne restauracje, dyskoteki i serdeczność mieszkańców. Ulcinj warto także odwiedzić ze względu 
na jego orientalną atmosferę. Nawoływanie z minaretu, kobiety w kolorowych strojach narodowych 
handlujące egzotycznymi owocami, wyjątkowa starówka, do której prowadzą wąskie i kręte uliczki, 
małe sklepiki, stragany, kafejki, liczne tawerny i dwa targi tworzą niepowtarzalny, zupełnie odmienny  
w porównaniu z innymi miasteczkami Czarnogóry charakter. 

Plażowanie
i zw iedzanie

Riwiera Czarnogórska

KOMPLEKS HOTELOWY MONTENEGRO ***  - Położony w miejscowości Canj 
tylko  80m od pięknej piaszczysto-żwirkowej plaży oraz 100 m od centrum miejscowości. Składa się  
z budynku głównego oraz budynków bocznych. Gospodarze i właściciele hotelu poprzez swoją 
słynną gościnność, sprawiają że goście czują się jak w domu, a bliskość jednej z najładniejszych plaż 
na wybrzeżu Czarnogóry jest gwarancją dobrego wypoczynku. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa 
recepcja, dwie restauracje, taras przy restauracji, dyskoteka, kuchnia dla gości, mini pizzeria, mały 
basen, bar z tarasem, bar na plaży, parking. Na terenie całego obiektu można bezpłatnie korzystać 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W pobliżu obiektu usytuowane są tereny sportowe  
i rekreacyjne. 

Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, 
TV SAT, lodówka, radio, telefon budzik, balkon lub taras z widokiem na góry lub morze, Bezpłatne 
WiFi. Pokoje wygodne, komfortowo wyposażone.

Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja – w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja,  ostatnie świadczenie – śniadanie   
 

CZARNOGÓRA-BAŁKAŃSKIE SKARBY

TerminNr imprezy
Hotel

Montenegro

CUS/1/2019

CUS/2/2019

CUS/3/2019

CUS/4/2019

CUS/5/2019

26.04.-05.05.2019

17.05.-26.05.2019

31.06.-09.06.2019

13.09.-22.09.2019

20.09.-29.09.2019

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

Hotel
Mediteran

1.990

1.990

2.060

2.060

2.060

5 DZIEŃ 
6 DZIEŃ 
wcina się w głąb lądu. Na początku  wcina się w głąb lądu. Na początku  
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie XV-wiecznymi murami, zwiedzanie 
m.in. Kościoł Św. Jana - dawna katedra i średniowieczna kaplica św. Sawy.
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie 
m.in. Kościoł Św. Jana - dawna katedra i średniowieczna kaplica św. Sawy.
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie 

KOTORKOTOR
nad nad 
starym mieście otoczonym murami obronnymi: 
romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP.romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP.
nabrzeżne miasto słynie z zabytkowej architektury, 

- 2 noclegi tranzytowe w ok.Belgradu w hotelu *** + 2 obiadokolacje i  2 śniadania 

5 DZIEŃ 
6 DZIEŃ 
wcina się w głąb lądu. Na początku  wcina się w głąb lądu. Na początku  
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie XV-wiecznymi murami, zwiedzanie 
m.in. Kościoł Św. Jana - dawna katedra i średniowieczna kaplica św. Sawy.
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie 
m.in. Kościoł Św. Jana - dawna katedra i średniowieczna kaplica św. Sawy.
XV-wiecznymi murami, zwiedzanie 

KOTORKOTOR
nad nad 
starym mieście otoczonym murami obronnymi: 
romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP.romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza i NMP.- 2 noclegi tranzytowe w ok.Belgradu w hotelu *** + 2 obiadokolacje i  2 śniadania 

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



Plitvice-Korcula-Mostar-Medjugorje-Dubrownik- 
Wodospady Krka

1 DZIEŃ  - wyjazd. Przejazd przez Czechy, Austrię, Chorwację. Kawa oraz herbata w autokarze  
bezpłatnie. Przyjazd do hotelu w ok. Plitvic- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg                 
2 DZIEŃ - po śniadaniu przejazd do PLITVIC - Zwiedzanie Parku Narodowego PLITVICKIE 
JEZIORA, jednej z największych atrakcji turystycznych Chorwacji, gdzie znajduje się 16 
turkusowych jezior wapiennych połączonych ze sobą 92 wodospadami i kaskadami. 
Park wpisany jest na listę światowych bogactw UNESCO. Przejazd do hotelu w Neum  – 
obiadokolacja – nocleg.
3 DZIEŃ - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę  na WYSPĘ KORCULĘ- przejazd autokarem do 
Orebića, przeprawa stateczkiem na wyspę Korcula. Zobaczymy jedną z najciekawszych wysp 
na Adriatyku. Wizyta w średniowiecznym miasteczku Korčula, nazywanym Dubrownikiem 
w miniaturze. To jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w basenie Morza 
Śródziemnego, uważane za miejsce urodzenia wielkiego podróżnika Marco Polo. Spacer 
po mieście, m.in. mury obronne, katedra św. Marka z XV w. Wizyta w jednej z winiarni na 
półwyspie Pelješac, który znany jest miłośnikom wina, słynie z dingača – najcenniejszego 
chorwackiego gatunku wina;  Powrót  do hotelu – obiadokolacja nocleg.
5 DZIEŃ  - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek, obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ  - po śniadaniu przejazd do MEDJUGORJE – jednego z najczęściej odwiedzanych 
miejsc pielgrzymkowych w Europie, miejsca odnowy życia religijnego słynącego z objawień 
maryjnych ,tzw. „Widzących”, wizyta w kościele św. Jakuba oraz w miejscu pierwszych 
objawień na wzgórzu Podbrdo, Góra Kriżewac, przejazd do MOSTARU – zwiedzanie 
unikatowego kamiennego miasta położonego w Dolinie Neretwy - spacer po starówce 
połączony ze zwiedzaniem meczetu Mehmed Paszy, Domu Tureckiego oraz wpisanego 
na listę UNESCO Starego Mostu, spacer po zabytkowej dzielnicy Carsija pełnej lokalnych 
restauracji oraz warsztatów rzemieślniczych, Powrót  do hotelu – obiadokolacja nocleg.
7 DZIEŃ - po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.             
8 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA – jednego z najsłynniejszych miast  
w basenie Morza Śródziemnego, miejsca o wyjątkowej historii, nazywanego Perłą 
Adriatyku. W programie spacer po pięknej kamiennej starówce, wpisanej na listę UNESCO, 
otoczonej najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie. Następnie spacer po Placa, 
tętniącej życiem arterii starego miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luža  
z reprezentacyjnymi budowlami. Zwiedzanie katedry, klasztoru franciszkanów z XIV w.  
i najstarszej apteki w Europie. Powrót  do hotelu – obiadokolacja nocleg.
9 DZIEŃ  - po śniadaniu przejazd  w kierunku Polski, w trakcie przejazdu  zwiedzanie Parku 
Narodowego KRKA jednej znajwiększych  atrakcji krajobrazowych w Chorwacji , uznanego 
za fenomen przyrodniczy, gdzie podziwiać można wspaniałe WODOSPADY NA RZECE 
KRKA, płynące przez głębokie wąwozy krajobrazu krasowego gdzie rzeka Krka przebija 
się do morza tworząc liczne jeziora, wodospady-17 kaskad szerokich prawie na 100m.  
Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w kierunku Polski  
10 DZIEŃ  - powrót do miejsca wyjazdu w godzinach południowych.

Program:

Cena obejmuje:                                  
- 1 nocleg w ok.Plitvic w hotelu *** + 1 obiadokolacja i  1 śniadanie 
- 7 noclegów  w hotelu  ZENIT***  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i  TVSAT
- Wyżywienie: 7 śniadań  7 obiadokolacji w formie bufetu  w hotelu ZENIT 
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja, bar, DVD, WC ) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników  lokalnych ok. 75 EUR
- taksy klimatycznej-1EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 460zł /turnus
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

NEUM - nadmorski kurort południowego wybrzeża Adriatyku, położony na wąskim przesmyku terytorium Bośni i Hercegowiny, przecinającym Chorwacką Dalmację na 2 części. Leży prawie dokładnie pośrodku pomiędzy Makarską i Dubrownikiem. Kurort jest osłonięty przed otwartym morzem półwyspem Peljesac, a od kontynentu masywem gór Dynarskich,  co gwarantuje przyjazny i ciepły klimat z bardzo długim, słonecznym latem i łagodną zimą. Piękna śródziemnomorska przyroda kusi ferią barw i zapachów, a atrakcyjność miejsca gwarantuje mozaika kultur Zachodu i Wschodu, które krzyżowały się od wieków na tym terenie. Miejscowość ma doskonałe położenie jako baza wypadowa do zwiedzania bliższych i dalszych atrakcji. Można w ciągu jednego dnia wybrać się stąd do Sarajewa, Mostaru lub Medugorije w Bośni i Hercegowinie, Kotoru i Budvy w Czarnogórze, Dubrovnika, Korculi lub Makarskiej w Chorwacji.

Wypoczynek
i zwiedzanie

PERŁY ADRIATYKU

HOTEL ZENIT*** - Duży, atrakcyjny kompleks hotelowy położony bezpośrednio przy własnej 
plaży, obok nadmorskiego deptaka, który latem jest sercem uroczego kurortu Neum. Własna plaża 
hotelu gwarantuje komfort i wygodę wypoczynku. Serwis plażowy dodatkowo płatny. DO DYSPOZYCJI 
GOŚCI: całodobowa recepcja hotelowa, restauracja, własna cukiernia, letni ogród wraz z restauracją, 
aperitive bar, caffe bar na plaży hotelowej i 3 kluby ze zróżnicowaną muzyką przy hotelowych plażach 
– od muzyki lokalnej dla wszystkich po house i techno dla młodych osób. Idealne warunki dla grup 
sportowych i rekreacyjnych – własny basen kryty z morską wodą, boiska do siatkówki, koszykówki 
i piłki ręcznej, tory do bocce, tenis stołowy. Sale wykładowe i konferencyjne z nagłośnieniem  
i projektorami LCD.

Zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, WC.) Każdy pokój 
wyposażony w telefon, wentylator, TVSAT. Pokoje wygodne, funkcjonalnie urządzone. 
Wyżywienie: w restauracji hotelowej - 2 x dziennie w formie bufetu (śniadanie, 
obiadokolacja). Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie - 
śniadanie. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.   

PERŁY ADRIATYKUPERŁY ADRIATYKU
CHORWACJA I HERCEGOWINA

TerminNr imprezy Cena

BHS/1/2019

BHS/2/2019

BHS/3/2019

BHS/4/2019

BHS/5/2019

26.04.-05.05.2019

17.05.-26.05.2019

31.05.-06.06.2019

13.09.-22.09.2019

20.09.-29.09.2019

1.690

1.730

1.730

1.730

1.690

Narodowego KRKA jednej znajwiększych  atrakcji krajobrazowych w Chorwacji , uznanego Narodowego KRKA jednej znajwiększych  atrakcji krajobrazowych w Chorwacji , uznanego 
za fenomen przyrodniczy, gdzie podziwiać można wspaniałe WODOSPADY NA RZECE 
KRKA, płynące przez głębokie wąwozy krajobrazu krasowego gdzie rzeka Krka przebija KRKA, płynące przez głębokie wąwozy krajobrazu krasowego gdzie rzeka Krka przebija 
się do morza tworząc liczne jeziora, wodospady-17 kaskad szerokich prawie na 100m. się do morza tworząc liczne jeziora, wodospady-17 kaskad szerokich prawie na 100m. 
Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w kierunku Polski  Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w kierunku Polski  
10 DZIEŃ 10 DZIEŃ 

- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników  lokalnych ok. 75 EUR- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników  lokalnych ok. 75 EUR

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



Cena obejmuje:                                  
-  2 noclegi tranzytowe w ok.Nisu w Serbii w hotelu + 2 obiadokolacje i 2 śniadania 
-  7 noclegów w hotelu  ORFEAS ****  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i  TVSAT
-  Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w Grecji  
-  transport autokarem LUX / klimatyzacja, bar, DVD, WC/ 
-  opiekę pilota - przewodnika
-  ubezpieczenie NW, Kl i bagaż, Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
-  program turystyczny
Cena nie obejmuje: 
-  napoi do obiadokolacji 
-  taksy klimatycznej-1,50 EUR/pokój/dzień płatnej na miejscu
-  kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów  i przewodników  lokalnych, 
    wieczór grecki - ok.55 EUR
Uwagi: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

RIWIERA OLIMPIJSKA - region turystyczny w północno – wschodniej Grecji, położony niedaleko 
Salonik. To prawdziwy raj dla miłośników słońca, plaży i kontaktu z naturą, a także miłośników kultury 
i historii, czy też zwolenników atrakcji życia nocnego. Ważniejsze kurorty Riwiery to Paralia, Olimpic 
Beach, Nei Pori.

Paralia - Podnóże Olimpu - Meteory - Saloniki

KATERINI-PARALIA - tętniąca życiem miejscowość położona na Riwierze Olimpijskiej u podnóża 
Olimpu. Krystaliczne wody Morza Egejskiego, piaszczyste plaże, liczne greckie tawerny, bary, restauracje, 
dyskoteki, sklepiki, sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Doskonałe jej położenie pozwala na 
zwiedzenie najpiękniejszych zakątków Grecji, do których niewątpliwie należą m.in. Meteory, pasmo 
Olimpu, wyspa Skiatos, Saloniki i inne, w myśl: „ Tak jak nie da się usunąć z pamięci bogactwa kolorów 
– od soczystej zieleni Olimpu po lazur błękit wód Morza Egejskiego, jakimi bawi się natura Riwiery 
Olimpijskiej – tak niezapomniany okaże się czas spędzony tu” 

HOTEL ORFEAS BLUE RESORT **** - Położony w miejscowości Paralia Korinos 3000m 
od centrum Paralii. Usytuowany bezpośrednio przy samej piaszczystej, szerokiej plaży, z łagodnym 
zejściem do morza. Obiekt o dobrym standardzie, otoczony zielonym ogrodem. całkowicie odnowiony 
i oddany do użytku w 2007 roku. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja, beach bar, basen  
z leżakami i parasolami, kort tenisowy, bilard, siatkówka plażowa, plac zabaw dla dzieci, Mini teatr, 
duży ogród.

Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV SAT, lodówką, klimatyzacją, telefonem 
sejfem oraz balkonem z widokiem na morze lub ogród. Pokoje wygodne, elegancko i funkcjonalnie 
wyposażone. WiFi bezpłatnie.
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja – w formie BUFETU) 
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, ostatnie świadczenie – śniadanie   
 

GRECJA - OLIMPIJSKIE WAKACJE

1 DZIEŃ - wyjazd Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. W trakcie przejazdu będą organizowane 
krótkie postoje. Kawa oraz herbata w autokarze bezpłatnie. Przyjazd do hotelu w ok. Belgradu - 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.                        
2 DZIEŃ - po śniadaniu wyjazd w kierunku Grecji. Przejazd do hotelu w PARALII – obiadokolacja 
nocleg.
3 DZIEŃ - Po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, wypoczynek 
4 DZIEŃ  - Po śniadaniu U PODNÓŻA OLIMPU - krajoznawcza wycieczka autokarowa  do  malowniczego 
LITOHORO, starego PANDALEJMONA i podnóża OLIMPU - Idealna okazja dla miłośników górskich 
wędrówek, aby poczuć potęgę starożytnych bogów, sprawujących swe rządy z najwyższego masywu 
w Grecji – pasma Olimpu, znajdującego się pomiędzy dolinami rzek Pinions i Aliakmon nad zatoką 
Salonicką z najwyższym szczytem Mytikas 2917m uważanym za tron Zeusa. W programie  wycieczki 
wędrówka przez Park Narodowy Olimpu, przejście przez piękne miasteczko górskie Litochoro, 
a następnie przez Kanion rzeki Enipea aż do źródełka Afrodyty, pole magnetyczne sprawiające, 
że autobusy jadą same pod górę oraz urocza stara wioska Palios Pantalejmon, w której czas się  
zatrzymał i gdzie olbrzymi platan swoimi konarami stwarza dach dla miejscowych kawiarenek.  
Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg
5 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek 
6 DZIEŃ - po śniadaniu METEORY – WISZĄCE KLASZTORY - wycieczka autokarowa zwiedzanie 
Zespołu Wiszących Klasztorów „zawieszonych” na skałach – jednego ze 100 cudów świata- 
zwiedzanie dwóch monastyrów (żeńskiego i męskiego), przejazd do Kalambaki - wizyta  
w wytwórni ikon bizantyjskich. Klasztory w Meteorach są najpopularniejszym miejscem ascezy 
i modlitwy w Grecji. Jak głosi legenda, mnich Atanazy wzbił się na skrzydłach białego orła by 
zbudować pierwszy monastyr. Dziś po wielu wiekach możemy podziwiać rezultat ciężkiej pracy 
mnichów, niesamowity efekt działań przyrody i moc wiary. Nad niewielką miejscowością 
Kalambaka, pomiędzy monumentalnymi skałami znajduje się sześć z 21 zbudowanych 
klasztorów. Zapierające dech widoki, monumentalna potęga natury gwarantują niezapomniane 
przeżycia. Powrót do hotelu – obiadokolacja nocleg.
7 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek. A WIECZOREM – WIECZÓR GRECKI - 
ta impreza to doskonały sposób na poznanie radości życia Greków, którą wyrażają wspaniałym, 
ekspresyjnym tańcem Syrtraki, przy rytmicznych dźwiękach buzuki. To radość jedzenia 
smacznych potraw typowej kuchni greckiej oraz zakosztowania Retsiny, której nie zabraknie 
przez cały wieczór. Podczas zabawy nauczymy się tańczyć taniec Zorby, który przecież zabawę  
i radość umiłował ponad wszystko. Ten wieczór zapamiętamy na długi czas!    
8 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek 
9 DZIEŃ - Po wczesnym śniadaniu  wyjazd  w kierunku Serbii  W trakcie przejazdu zwiedzanie  SALONIK 
– zobaczymy Rotunda Św. Jerzego, ruiny Forum Romanum, Łuk Galeriusza, Bazylika Św. Dymitra,  
kościół Św. Zofii, Biała Wieża – symbol Salonik. Przyjazd  do hotelu  w ok. Belgradu- zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg 
10 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach nocnych.
Propozycje programu fakultatywnego:
REJS NA SKIATHOS – ok.35 EUR  

Program:

TerminNr imprezy Cena

GPS/01/2019

GPS/02/2019

GPS/03/2019

GPS/04/2019

26.04.- 05.05.2019

17.05.- 26.05.2019

23.05. 01.06.2019

13.09. 22.09.2019

-

-

1.850

1.850

1.850

1.890

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



PELOPONEZ - Najbardziej grecki region kraju, geograficznie jest najdalej na południe wysuniętą 

częścią kontynentalnej części kraju (i zarazem Półwyspu Bałkańskiego). W zamierzchłej przeszłości był 

wyspą, która na skutek ruchów tektonicznych dosunęła się do lądu. Kanał Koryncki powtórnie oddzielił 

go od Grecji, z którą obecnie połączony jest mostami, nad kanałem po wschodniej stronie i nad cieśniną 

między Ríonem a Andiríonem po zachodniej. Wiszący most nad Zatoką Koryncką, otwarty latem 

2004 r., jest jednym z największych na świecie. Jako kolebka greckiej kultury, najbardziej różnorodna 

i przesiąknięta mitami część kraju, pełna żywych tradycji, legendarnych pałaców mykeńskich, 

średniowiecznych zamków, bizantyjskich miast-widm, wykopalisk, kościołów i monastyrów, 

jest prawdopodobnie najpiękniejszą częścią Grecji. Swoją atrakcyjność zawdzięcza niebywałym 

krajobrazom. Peloponez to kraina gajów pomarańczowych i winnych, antycznych ruin, skalistych klifów 

i pięknych plaż. Półwysep kryje też większość najwspanialszych zabytków archeologicznych Grecji. 

To idealne miejsce na wakacje. 

Ateny-Tolo-Nafplio-Ag Moni Asini-Kanał Koryncki

Wypoczynek

i zwiedzanie

- Najbardziej grecki region kraju, geograficznie jest najdalej na południe wysuniętą 

TOLO - niezwykle urokliwa i malownicza turystyczna miejscowość wypoczynkowa  położna  nad  Zatoką 
Argolidzką na Peloponezie, ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne ściany skalne 
wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. Piaszczysta plaża, ciepłe, 
błękitne morze-oazy do nurkowania, promenada, egzotyczna roślinność uprzyjemniają wypoczynek. 
Wieczorami zapraszają liczne  kawiarnie, dyskoteki, restauracje, które sprawiają, że miasto tętni życiem 
do białego rana.

HOTEL „SOLEIL”*** - Hotel  położony zaledwie  60m od pięknej, piaszczysto-żwirowej 
plaży oraz niedaleko centrum miejscowości Tolo. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, hol 
recepcyjny, informacja turystyczna,  restauracja (serwująca dania kuchni śródziemnomorskiej 
i międzynarodowej), bar z tarasem słonecznym ze sprzętem nagłaśniającym, kawiarnia, ogród, 
duży basen otoczony palmami z bezpłatnymi parasolami i leżakami.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3- os. z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do 
włosów) oraz klimatyzacją. Ponadto  TV SAT, telefon,  mała lodówka oraz balkon.  
WiFi  bezpłatnie. Pokoje wygodne, funkcjonlnie wyposażone.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie, śniadanie-BUFET, obiadokolacja-serwowana 
+ Bufet sałatkowy ciepły/zimny. Do kolacji woda. Inne napoje dodatkowo płatne. 
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie  
w dniu wyjazdu.    

HOTEL „FLISVOS”*** - Hotel położony w centrum Tolo oraz 100 m od 
piaszczystej plaży. Elegancki obiekt 3-piętrowy, jeden z dwóch sąsiadujących ze sobą 
obiektów sieci Flisvos. DO DYSPOZYCJI GOŚCI:  Recepcja, hol recepcyjny z lobby barem, 
punkt wymiany walut, informacja turystyczna, restauracja z panoramicznym tarasem  
i widokiem na morze, drink bar, ogród, taras słoneczny, basen z bezpłatnymi 
parasolami i leżakami w sąsiednim budynku FLISVOS ROYAL.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3- os. z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do włosów) 
oraz klimatyzacją. Ponadto TV SAT, telefon,  mała lodówka oraz balkon. WiFi  bezpłatnie. 
Pokoje wygodne nowocześnie i gustownie urządzone.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie - BUFETU. 
Napoje do kolacji dodatkowo płatne. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja  
w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu   

GRECJA - OLIMPIJSKIE WAKACJE GRECJA-PELOPONEZ-W RYTMIE ZORBY

Program:
1 DZIEŃ  - zbiórka  PORT LOTNICZY –Warszawa lub Kraków . Wylot do Aten. Przylot do Aten –
Transfer autokarem do Tolo. Przejazd do hotelu -zakwaterowanie w hotelu –obiadokolacja,        
1 – 8/9 DZIEŃ - Pobyt  w TOLO:
PROGRAM-Wycieczki w cenie w trakcie pobytu  
ASINI –ŚLADAMI HISTORII - wycieczka piesza na starożytne ASINI - pozostałości  murów 
obronnych. Piękna panorama zatoki - projekcja filmu w j.angielskim oraz zwiedzanie 
wzgórza Akropolu nad urwiskiem. W czasach mykeńskich istniało tu ważne miasto, które  
w 740 r.p.n.e zostało zniszczone przez zazdrosnych mieszkańców potężnego wówczas miasta 
Argos. Miała być to zemsta za sojusz mieszkańców miasta ze Spartą. Obecnie zobaczyć tu 
można pozostalości cytadeli, grobow mykeńskich oraz wiele ciekawych przedmiotów.
NAFPLIO -  PIERWSZA STOLICA GRECJI - AG MONI - wycieczka autokarowa do  pierwszej 
stolicy odrodzonej Grecji ze wspaniałymi weneckimi fortyfikacjami. Zobaczymy mury 
obronne, twierdza Palamidi, piękne Stare Miasto o tarasowej zabudowie, park w środku 
miasta ze starym dworcem i lokomotywą,  fort Bourtzi  pośrodku zatoki i nadmorski bulwar 
prowadzący do plaży. Dla chetnych sprawdzian sił, 899 schodow do fortu Palamedesa skąd 
roztacza się wspaniały widok na miasto z meczetami oraz Zatokę Argosarońską. Następnie 
zwiedzimy klasztor AG MONI - jeden z najstarszych klasztorow praswosławnych, ukryty 
we wzgórzach Argolidy, każdego dnia na kilka godzin otwiera swoje bramy.  Klasztor Agia 
Moni zostal zalożony w XI w n.e  uważany jest za jeden z najstarszych. Będziemy mieli okazję 
zwiedzic cerkiew, która zachwyca swoją bryłą archtektoniczną. Poznamy życie mniszek, 
posłuchamy o ascezie ówczesnej  i obecnym życiu w murach klasztoru.
8/9 DZIEŃ - wczesne śniadanie, transfer autokarem do Portu Lotniczego w Atenach. W trakcie 
przejazdu  postój przy KANALE KORYNCKIM, który łączy 2 morza: Jońskie  i Egejskie oraz skraca 
drogę miedzy wyspami i kontynentami. Będziemy mieli okazję stanać na moście granicznym  
i z wysokości 75 m spojrzeć na efekt pracy: Periandera, Kaliguli, Juliusza Ceazara, Nerona  
i innych wielkich tego swiata- krótki spacer i czas na zdjęcia. Przejazd do ATEN-krótkie 
zwiedzanie ATEN - SIEDZIBY BOGÓW GRECKICH zobaczymy Akropol z ruinami Partenonu  
- Świątyni Ateny Partenos, monumentalna brama Propyleje, świątynia Ateny Nike, 
objazd miasta autokarem -  Parlament  oraz zmianę warty słynnych gwardzistów greckich  
w tradycyjnych strojach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Wylot z Aten, przylot do  
Krakowa lub Warszawy. 

PROPOZYCJE PROGRAMU FAKULTATYWNEGO:
REJS NA WYSPY ZATOKI SARONSKIEJ: HYDRA I SPETSES - Hydra - najciekawsza z wysp 
archipelagu. Nie ma na niej ruchu kolowego. Cały transport odbywa się na grzbiecie osiołkow 
lub konno. Jest przykładem kamiennej architektury wyspiarskiej i niebywłego piękna.  
To ulubione miejsce Roberta Retforda, Lizy Minelli. Spetses jest zdecydowanie inna – mimo,  
iż niewielka to bardzo kosmopolityczna: rodzina Hiltonow, Big czy włascieciel znanej marki piwa 
Amstel upodobali sobie właśnie tę wyspę na miejsce odpoczynku. Liczne zatoczki i lazurowe  
w nich morze przyprawiają o zawrót głowy. Cena ok. 35 EUR
MYKENY I WINNICE W NEMEI - Mykeny - kolebka naszej kultury. Miejsce to daje nam 
niebywałą okazję aby poznać historię rodu Atrydów, Agamemnona i Pięknej Heleny. 
Zwiedzimy grób Agamemnona, cydatelę mykeńska z murami cyklopimi oraz muzeum ze 
złotą maską władcy Myken. Nastepnie przejazd do Nemea – niegdyś miejsca Panhelleńskich 
Igrzysk Sportowych na równi ważnych z olimpijskimi. Dzisiaj jest to zagłębie winnic, w których  
powstaje najlepsze greckie wino czerwone. Będziemy mieli okazję na zwiedzenie piwnic winnicy, 
części produkcyjnej oraz skosztowanie 4 najlepszych win: czerwonych i białych.  
Cena ok. 37 EUR + 10EUR. Degustacja wina.

TerminNr imprezy
Hotel
Solei

GP/1/2019

GP/2/2019

GP/3/2019

GP/4/2019

GP/5/2019

GP/6/2019

GP/7/2019

03.06.-11.06.2019

11.06.-18.06.2019

18.07.-25.07.2019

01.08.-08.08.2019

06.09.-13.09.2019

11.09.-18.09.2019

20.09.-27.09.2019

2.240

2.170

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

Hotel
Flisvos

2.280

2.210

--------

--------

2.250

2.280

2.280

Wylot

Warszawa

Warszawa

Kraków

Kraków

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Ilość
dni

9

8

8

8

8

8

8

Nr imprezy

GP/1/2019

GP/2/2019

GP/3/2019

Nr imprezy

GP/1/2019

GP/2/2019

GP/3/2019

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów w wybranym hotelu pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TVSAT
- Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
- samolot na trasie Warszawa/Kraków-Ateny-Warszawa/Kraków, 
- transfer autokarem: Ateny-Tolo-Ateny 
- opiekę rezydenta 
- ubezpieczenie NW, Kl, bagaż, oraz Choroby Przewlekłe
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje: 
- napoi do obiadokolacji  innych niż woda
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych ok.35 EUR
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 460zł /turnus
- taxy klimatycznej 1,50 EUR/pokój /dzień
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 35-40 osób
- zwiedzanie Aten uzależnione jest od godzin wylotu- może się odbyć w dniu przylotu do 
Aten pierwszego dnia lub w dniu wylotu z Aten ostatniego dnia.



Cena obejmuje: 
9 NOCLEGÓW 
- 1 nocleg w ok.Cluj Napoca w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok. Bukaresztu w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 5 noclegów w hotelu*** w ok.Konstancy na wybrzeżu Morza Czarnego
- 1 nocleg w ok. Bran  w hotelu *** + 1 obiadokolacja i  1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok Nyireghaza w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- Wyżywienie: 9 śniadań 9 obiadokolacji  
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje:
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów  i przewodników  
   lokalnych ok.65 EUR
- taksy klimatycznej-1,25 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
UWAGI:
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób
PROGRAM FAKULTATYWNY: 
- REJS DELTĄ DUNAJU  - ok.40 EUR

 RUMUNIA - PERŁY TRANSYLWANII
Cluj Napoca-Alba Julia-Sybin-Bukareszt-Konstanca- Sinaia

Bran-Brasov-Sighisoara

Program:
1 DZIEŃ – Wyjazd Przejazd przez Słowację ,Węgry, Rumunię  Przyjazd do CLUJ NAPOCA- stolicy 
Siedmiogrodu, centrum intelektualnego i akademickiego współczesnej Rumunii. W programie: 
spacer po malowniczej średniowiecznej starówce z gotyckim kościołem św. Michała, pomnik 
króla Macieja Korwina (urodził się w tym mieście), pałace szlachty węgierskiej,  wspaniała 
katedra prawosławna wzniesiona w stylu bizantyjsko-rumuńskim, gotyckie mury obronne  
z przysadzistą basztą Krawców. Przyjazd do hotelu - Obiadokolacja. Nocleg.
2 DZIEŃ – po śniadaniu  przejazd i zwiedzanie miasta ALBA JULIA - dawnej stolicy książąt sied-
miogrodzkich. Zwiedzanie imponującej cytadeli Alba Karolina ze zrekonstruowanymi ceglany-
mi murami obronnymi i dwoma świątyniami, świętymi miejscami dla Węgrów i… Rumunów, 
katedry św. Michała, której wystrój należy do najpiękniejszych przykładów renesansu następ-
nie  cerkiew katedralna Świętej Trójcy. Przejazd trasą Sebeš – Saliste – Sibiu. Zapierające dech 
w piersiach krajobrazy, saskie opuszczone przez pierwotnych mieszkańców barokowe wioski, 
chłopskie zamki defensywne, warowne kościoły, droga wije się przez góry i pogórza. Następnie 
SIBIU- zwanego też Hermannstad, Kolejna stolica Transylwanii, fascynujące, najpiękniejsze  
z rumuńskich miast. Europejska Stolica Kultury, niemieckie centrum gotyku w Rumunii, Spacer 
po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy place, gdzie znajdują się charaktery-
styczne dla tego miasta budynki z ”oczami” oraz XVI-wieczny ratusz, wieża zegarowa, kościół 
Jezuitów, no i wreszcie unikatowy na cały świat Most Kłamców. Przejazd do hotelu  ok. Buka-
resztu. Zakwaterowanie ,Obiadokolacja. Nocleg. 
3 DZIEŃ – Po śniadaniu  zwiedzanie BUKARESZTU często nazywanego „Paryżem Bałkanów” 
–zobaczymy Wzgórze Patriarchalne z Cerkwią i Pałacem Patriarchalnym, a także stare mia-
sto z ruinami XIV-wiecznego dworu hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Zobaczymy Plac 
Rewolucji, przeogromny Pałac Parlamentu (według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy 
i największy budynek administracyjny świata - przykład megalomanii Ceausescu), następnie 
panoramiczne zwiedzanie biblioteki uniwersyteckiej, ratusza, łuku triumfalnego, Ogrodów 
Cişmigiu, przejazd reprezentacyjną ulicą Calea Victoriei wzdłuż wielu secesyjnych budowli, cer-
kwi, teatrów, sklepów i restauracji Czas wolny przy bulwarze Calea Victoriei. Przejazd do hotelu   
w okoliach Konstancy lub Mamai- Zakwaterowanie, Obiadokolacja. Nocleg.
4 DZIEŃ – wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym
5 DZIEŃ – po śniadaniu wycieczka do KONSTANCY- znanego ośrodka turystycznego ze słynnym 
kąpieliskiem Mamaja i piaszczystą plażą o długości 8 km. Charakteryzuje je rzadka, oriental-
na mieszanka stylów, gdzie na jednej ulicy, tuż obok siebie, znajdziemy świątynie trzech religii: 
rzymsko-katolicki kościół, prawosławną cerkiew, żydowską synagogę i muzułmański meczet 
Zobaczymy: ruiny rzymskich budowli, Pomnik Owidiusza,cerkiew Przemienienia Pańskiego, 
meczet Mahmudiye Machmudii. Na koniec spacer promenadą nadmorską z urzekającym wido-
kiem na port.  Powrót do hotelu plażowanie -Obiadokolacja. Nocleg.
6 DZIEŃ – wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym
7 DZIEŃ – wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym
8 DZIEŃ – Po śniadaniu wykwaterowanie i Przejazd  przez Karpaty do SINAI - resortu zwanego 
Perłą Karpat. Zwiedzanie Pałacu PELEŞ - bajkowej letniej rezydencji rodziny królewskiej. Prze-
jazd do  BRAN-zwiedzanie zamku przedstawianego jako zamek Draculi. Najczęściej odwiedzane 
miejsce w Rumunii, horror, szok, krew w żyłach. To jest (tak się powszechnie uważa) obiekt 
numer jeden w Transylwanii. Tak naprawdę to zamek królewski z niezliczoną liczbą pokoi, tara-
sów, wykuszy, przejść. Przejazd do hotelu w ok. Bran - Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
9 DZIEŃ – Po śniadaniu przejazd do  miasta BRAŠOV- inaczej Kronnenburg- miasto kupców  
 z cudownej urody starówką, największe i najwspanialsze miasto Siedmiogrodu. Zobaczymy  
 historyczne centrum, stary  ratusz  i gotycki kościoł Czarna Bazylika. Następnie pojedziemy
 do SIGHISOARY- uznawanej za najpiękniejsze ,fascynujące miasto Rumunii, w całości wpisane 
 na listę UNESCO. Zobaczymy największą w Europie cytadelę  obronną z XIIw. na wzgórzu   
 miejskim, Wieżę Zegarową kościół górny. Spacer po historycznym centrum z licznymi  
 fortyfikacjamii basztami, malownicze zaułki i w wąskie średniowieczne, brukowane uliczki,  
 kamieniczki jak z bajki. No i niespodzianka. W tym mieście urodził się Dracula, zachował się  
 dom w którym książę spędził całe dzieciństwo. Przejazd do hotelu na Węgrzech  w okolicach
 Nyiregyhaza. Obiadokolacja. Nocleg.
10 DZIEŃ – Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do miejsca wyjazdu.
UWAGA - KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

RUMUNIA - kraj majestatycznych gór Karpat, gdzie w swoim zamku czai się  Książę ciemności, hrabia 

Dracula! W Rumunii wszystko zasługuje na uwagę, zaczynając od malowniczego wybrzeża, bajkowych 

krajobrazów, dziewiczej przyrody, mistycznych zamków aż po Bukareszt. Swój raj odnajdą tu zarówno 

miłośnicy samotnych, dzikich wypraw, zakochane pary jak i rodziny szukające chwili błogiego relaksu 

pod słomianym parasolem. Rejon Transylwanii, czyli historyczny Siedmiogród, jest kojarzony  

z mrocznymi zamczyskami, duchami i wampirami. Stąd właśnie pochodzi Drakula, legendarny 

wampir i pierwowzór postaci literackich i filmowych. Niezwykłe widoki, wielokulturowość, 

uśmiechnięci mieszkańcy, bogata architektura, liczne zabytki, ciekawe legendy i pyszna kuchnia 

przyciągają do Rumunii turystów z całego świata.

I WYPOCZYNEK NAD MORZEM CZARNYM

Cena obejmuje:

TerminNr imprezy Cena

RTM/1/2019

RTM/2/2019

RTM/3/2019

25.05.-03.06.2019

08.06.-17.06.2019

14.09.-23.09.2019

1.980

1.980

1.980

- 1 nocleg w ok.Cluj Napoca w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok. Bukaresztu w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok.Cluj Napoca w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka

Plażowanie

i zw iedzanie



Tokaj-Hajduszoboszlo-Budapeszt-Debreczyn-Eger

HOTEL AQUA BLUE *** - Elegancki hotel położony w centrum miasta, uzdrowiskowej dzielnicy 
miasta Hajdúszoboszlo, tylko 200m od  największego w Europie kompleksu kąpieliskowego z basenami 
termalnymi. Tuż obok rozciąga się słynne kąpielisko miejskie, gdzie starsze pokolenie po trudach dni 
powszednich może się zrelaksować w basenach z wodą leczniczą, a nawet – wykorzystując prawie 
czterdzieści rodzajów zabiegów w zakresie terapii balneologicznej – podreperować swe zdrowie. Hotel 
o wspaniałej rodzinnej atmosferze. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja, lobby, bar, własny 
ogródek z możliwością grillowania, taras do opalania, CENTRUM SPA- 2 baseny z wodą termalną: 
kryty basen z częścią rekreacyjną, z wodą obrotową do pływania i oddzielny basen leczniczy  
z masażami, sauna, bezpłatny internet bezprzewodowy w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
Odpłatnie: Centrum Odnowy Biologicznej, parking,

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów w hotelu 
- Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji  
- transport autokarem LUX na trasie: Warszawa-Hajduszoboszlo-Warszawa
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz choroby Przewlekłe 
- nielimitowane korzystanie z Centrum SPA z basenami hotelowymi
- 3 bilety wstępu na Kąpielisko Termalne- centralne baseny lecznicze kryte i odkryte  
  (na cały dzień, z jednorazowym wejściem) 
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje: 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników  lokalnych - ok.6500 HUF
- napoi do obiadokolacji 
- dopłata do  pokoju 1-osobowego – 480,-zł
- opłata klimatyczna dla osób powyżej 18lat –  1,80 EUR /os/dzień – płatna na miejscu
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób
- transport został skalkulowany według informacji jak wyżej, w przypadku wyjazdu z innych
  miejscowości w Polsce cena zostanie zmodyfikowana in minus lub in plus.
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HAJDUSZOBOSZLO - PERŁA WĘGIERSKICH UZDROWISK

HAJDUSZOBOSZLO - znane na całym świecie najsłynniejsze uzdrowisko wschodnich Węgier. Działające od 65 lat kąpielisko przez cały rok jest do dyspozycji miłych gości, pragnących tu wypoczywać, leczyć się i regenerować. Woda zdrojowa o niebywale skutecznym działaniu, dwa tysiące godzin słonecznych rocznie, mikroklimat, park zdrojowy, blisko 10.000 m2 lustra wody spowodowało, że kąpielisko nazywane jest „Rajem dla plażowiczów”. Najcenniejszym skarbem miasta jest słynne kąpielisko zdrojowe rozciągające się na 30 hektarach zieleni. Posiada 13 basenów o różnej głębokości i różnej temperaturze wody, w tym basen ze sztucznymi falami, kąpielami szampańskimi, masaż podwodny, brodziki dla dzieci. Prawdziwym przebojem kąpieliska jest sztuczny brzeg morza otoczony szpalerem palm. Baseny  z kryształowo czystą wodą, statek piracki, piaszczysta plaża z latarnią morską tworzą niezapomniany widok. Dużą atrakcją jest również przepiękny AQUAPARK - wodny raj dla dzieci i dorosłych. W marcu 2010 roku zostało oddane nowe luxusowe kryte KĄPIELISKOAQUA–PALACE. Kąpielisko zostało zaprojektowane specjalnie dla osób, które pragną specjalnego. Tematycznego środowiska kąpielowego oraz niepowtarzalnego doświadczenia wellness. W AQUA - PALACE goście mogą korzystać: z kąpieli tropikalnej, kąpieli w Jaskini Lodowej, kąpieli termalnej, łaźni rzymskiej, kąpieli w Grocie, kąpieli w Gangesie, kąpieli morskiej, kąpieli przy oglądaniu filmu oraz basenu ze zjeżdżalniami.

Zakwaterowanie: Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, telefonem, TV, lodówką 
i sejfem. Pokoje elegancko oraz komfortowo wyposażone. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU - napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. 

HAJDUSZOBOSZLO - PERŁA WĘGIERSKICH UZDROWISKHAJDUSZOBOSZLO - PERŁA WĘGIERSKICH UZDROWISK
 WĘGRY - U BRATANKÓW

Program:
1 DZIEŃ - wyjazd. Przejazd przez Słowację . W trakcie przejazdu zwiedzanie TOKAJU- starego 
miasteczka Słynącego z winnic oraz wina Pałac Rakoczy-Dessewffy, Ratusz, piwnice 
Rakoczy’ego wydrążone w skale - możliwość degustacji wina (odpłatnie). W godzinach  
wieczornych  przyjazd do Hajduszoboszlo - zakwaterowanie - obiadokolacja - nocleg.
2 DZIEŃ  - po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, obiadokolacja - nocleg. Po południu piesza 
wycieczka - zwiedzanie HAJDUSZOBOSZLO - spacer do parku św. Stefana, gdzie zobaczymy  
unikalną Dzwonnicę i symboliczne malowane drzewa w parku. W okrągłej budowli 
przechowywanych i pokazywanych jest 50 aluminiowych dzwonów zapisanych w spadku 
miastu. Architekt, Zoltán Rácz projektując budynek, wpisał w jego konstrukcję kilka symboli. 
I tak, cztery kolumny dzwonnicy symbolizują cztery pory roku, cztery punkty kardynalne, 
stanowiące jednocześnie punkty wyjściowe układu dzwonów. Następnie najstarsza 
budowla  Hajdúszoboszló - miejscowy kościół reformacki oraz Kościół rzymskokatolicki 
pw. św. Władysława zbudowany w stylu barokowym.
3 DZIEŃ -  po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ  -  po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę do BUDAPESZTU - spotkanie 
z przewodnikiem zwiedzanie Budapesztu- Wzgórze Zamkowe  z Zamkiem Królewskim- 
siedzibą węgierskich królów, Baszta Rybacka, Kościół Macieja - miejsce koronacji  
i ślubów królewskich, Cytadela, Bazylika Sw. Stefana, Statua Wolności, Parlament   
(z zewnątrz), Plac Milenium,  Mosty na Dunaju. Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ - po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek - obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ -  po śniadaniu  wyjazd na wycieczkę do DEBRECZYNA - zwiedzanie drugiego, co do 
wielkości miasta Węgier zwanego KALWIŃSKIM RZYMEM:  Ulica Targowa, Wielki Kościół, 
Plac Kalwiński, Muzeum Deri, Kościół św. Anny, Ratusz, Park Nagyerdei i Uniwersytet 
im. Lajosa Kossutha, Synagogi, zabytkowe kamienice. Powrót  do hotelu – obiadokolacja 
nocleg.
7 DZIEŃ - po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, wypoczynek obiadokolacja - nocleg.
8 DZIEŃ - po śniadaniu przejazd do EGERU – zwiedzanie jednego z najładniejszych miast 
Węgier - Bazylika, Kościół Minorytów, Turecki Minaret, wejście na Górę  Zamkową, 
Twierdza, wizyta w DOLINIE PIĘKNEJ PANI - możliwość zakupu wina oraz degustacji  
w piwnicach winnych. Powrót  w godzinach wieczornych.

TerminNr imprezy Cena

WHS/1/2019

WHS/2/2019

WHS/3/2019

WHS/4/2019

WHS/5/2019

27.04 – 04.05.2019

18.05 – 25.05.2019

01.06 – 08.06.2019

07.09 – 14.09.2019

21.09 – 28.09.2019

1.695

1.695

1.695

1.695

1.695

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



Wenecja-Piza-Lukka-Siena-San Gimigano-Chianti-Florencja         

MONTECATINI TERME  - znany toskański kurort sanatoryjny, którego wody termalne słyną 
 z właściwości leczniczych. Picie wód wskazane jest przede wszystkim dla osób cierpiących na choroby 
wątroby, żołądka, przewodu pokarmowego oraz nerek. Przepiękne Termy Tettuccia - zbudowane  
w taki sposób, że przywodzą na myśl rzymskie termy-to obszerny kompleks, doskonale utrzymany 
z pięknym parkiem gdzie można napić się wód termalnych. Miasto słynie nie tylko z wód 
termalnych, ale również z różnego rodzaju zabiegów, masaży, saun. Budynki sanatoryjne i piękne 
centrum miasteczka utrzymane są w stylu secesyjnym, kuszą eleganckie sklepy, kawiarnie, trattorie 
i bary. Wspaniałym miejscem na romantyczny spacer jest położona na wzgórzu Montecatini Alto,  
średniowieczna starówka, dostępna także kolejką linową. Znakomite położenie kurortu umożliwia 
zwiedzanie malowniczych okolic.

TOSKANIA - to najbardziej artystyczny i romantyczny region Włoch. Ziemia, po której chodzili Leonardo da Vinci, Dante i Michał Anioł, jest nie tylko bogata w nieskończone skarby sztuki i architektury, ale słynie także z przepięknych, rozmarzonych krajobrazów z charakterystycznymi domami na wzgórzach, do których prowadzą cyprysowe aleje. W programie najsłynniejsze miasta sztuki i wzgórza Chianti  z winnicami.

Zakwaterowanie: Pokoje 2 i  3-osobowe z łazienkami, TV, balkonami, telefonem, 
Wyżywienie: 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje). 
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja. Ostatnie świadczenie: śniadanie. 

Cena obejmuje:                                  
- 6 noclegów w hotelu *** w Montecatini Terme - pokoje 2,3- osobowe 
   z łazienkami i TV
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji,  
- transport autokarem wersji LUX (klimatyzacja, barek, DVD, wc),
- usługi pilota-przewodnika, 
- ubezpieczenie NW, KL, bagaż, Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
Cena nie obejmuje:                                  
- napoje do obiadokolacji  płatne dodatkowo
- dopłata do pokoju 1-osobowego – 340,-zł
- taksy klimatycznej płatnej na miejscu w hotelu - 1EUR/dzień/osoba
- Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, 
   wjazdy do miast, rejs statkiem w Wenecji, system TOUR GUIDE każdy 
   uczestnik powinien posiadać-  ok. 90 EUR
UWAGI:
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób
- możliwość zabezpieczenia dodatkowych noclegów tranzytowych za opłatą

WŁOCHY - POD SŁOŃCEM TOSKANII

1 DZIEŃ - wyjazd, przejazd przez terytorium Czech i Austrii. W trakcie przejazdu będą 
organizowane co kilka godzin krótkie postoje.  W trakcie przejazdu kawa, herbata  bezpłatnie.               
2 DZIEŃ - w godz.rannych przyjazd do WENECJI - Rejs stateczkiem turystycznym po kanałach  
do Placu Św. Marka, przejście do Mostu Westchnień, bogato zdobionego Pałacu Dożów, 
spacer obok Campanile di San Marco i Prokuratorii, zwiedzanie wspaniale zdobionej 
Bazyliki Św. Marka -patrona Wenecji, której fasadę wieńczą Rumaki Lizypa, przejście 
najsłynniejszym weneckim mostem - Ponte Rialto na drugą stronę zatłoczonego, 
przecinającego miasto Canale Grande, spacer niezwykłymi uliczkami i zaułkami jednego z 
najbardziej romantycznych miast na świecie poprzez niezliczone mostki nad kanałami, po 
których krążą słynne weneckie gondole. (Przerwa w podróży 9 godzin). Przejazd do hotelu w 
Montecatini Terme   - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do LUKKI – zwiedzanie wytwornego miasta otoczonego 
renesansowymi murami – spacer murami miejskimi. Zwiedzanie historycznego centrum: 
katedra San Martino ze słynnym wizerunkiem Volto Santo, plac Napoleona, średniowieczny 
kościół San Michele in Foro, romańska bazylika San Frediano z relikwiami patronki miasta,  
św. Zyty, następnie  przejazd do  PIZY-zwiedzanie Plac Cudów ze słynną Krzywą Wieżą , katedra , 
baptysterium, dzwonnic. Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ - wyjazd na plażowanie i kąpiele nad Morzem Tyrreńskim
5 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd do SIENY - zwiedzanie jednego z najpiękniejszych 
średniowiecznych miast  europejskich: kościół św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny 
Sieneńskiej, Piazza del Campo – plac w kształcie muszli, gdzie odbywają się słynne wyścigi 
konne Palio, katedra z rzeźbami Nicoli i Giovanniego Pisano, Donatella, Michała Anioła 
i freskami Pinturicchia. Spacer po via di Città, przy której stoją piękne patrycjuszowskie 
domy i wspaniałe pałace. Przejazd do SAN GIMIGNANO zwanego miastem   pięknych wież 
oraz „średniowiecznym Manhattanem,” którego historyczne centrum zostało wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie: brukowana Piazza della Cisterna, 
Piazza del Duomo, kościół kolegiacki z cyklami fresków autorstwa Bartola di Fredi i Barny 
da Siena. Spacer via San Giovanni. Powrót do hotelu – obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ  - wyjazd na plażowanie i kąpiele nad Morzem Tyrreńskim
7 DZIEŃ - po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę po wzgórzach CHIANTI - słynnego 
regionu między Florencją a Sieną z winnicami i pięknymi miasteczkami. Przejazd do CASTEL 
DEL BROLIO - rezydencji słynnego Bettino Ricasoli twórcy ”przepisu na Chinati” Zwiedzanie 
dziedzińca pałacowego, kaplicy i ogrodu w stylu angielskim. Przejazd i krótkie zwiedzanie 
miejscowości: RADDA IN CHIANTI – miejscowość uważana za stolicę regionu. Spacer po 
mieście - Palazzo del Podestia, kościół Santa Maria In Prat. Następnie krótkie zwiedzanie 
miejscowości: CASTELLINA IN CHIANTI - spacer po mieście gdzie zobaczymy stare, 
brukowane, świetnie utrzymane i kolorowe uliczki, urokliwe domy, wrażenie robi Via delle 
Volte – ulica pokryta kamiennym sklepieniem.  Powrót do hotelu – obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ  - po śniadaniu przyjazd do FLORENCJI. Zwiedzanie stolicy Toskanii: Kościół Santa 
Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, 
wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem 
miasta. Wizyta w kościele San Lorenzo z grobowcami Medyceuszy. Kontynuacja spaceru 
obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, obok galerii Uffizi do  
Ponte Vecchio – Mostu Złotników – ze sklepikami jubilerskimi. Panorama Florencji ze 
wzgórza Michelangelo. Czas wolny. Po zakończeniu zwiedzania  wyjazd w kierunku  Polski.
9 DZIEŃ - przyjazd do  miejsca wyjazdu w godz, popołudniowych.

Program:

TerminNr imprezy Cena

WTS/1/2019

WTS/2/2019

WTS/3/2019

WTS/4/2019

WTS/5/2019

27.04 – 05.05.2019

18.05 – 26.05.2019

01.06 – 09.06.2019

07.09 – 15.09.2019

21.09 – 29.09.2019

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



Padva-Mediolan-Genua-San Remo-Monaco-Monte Carlo
Nicea-Eze-Cannes-Werona

Cena obejmuje:                                  
8 noclegów 
- 1 nocleg w ok.Padvy w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 6 noclegów  w hotelu*** w ok.Genui na Ligurii
- 1 nocleg w ok.Werony  w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- Wyżywienie: 8 śniadań  8 obiadokolacji  
- transport autokarem LUX ( klimatyzacja , bar ,DVD , WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje:     
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, przewodników  lokalnych,  
   systemu TOUR GUIDE- ok.65 EUR
- taksy klimatycznej-1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób
- możliwość zabezpieczenia dodatkowych noclegów  tranzytowych za opłatą

LIGURIA - jeden z najpiękniejszych regionów we Włoszech, który jest pełen malowniczych, bajecznych wręcz kurortów położonych nad Morzem Liguryjskim. Region graniczy z Francją, a od południa  z Toskanią. Jego stolicą jest klimatyczna Genua, w której znajduje się największy we Włoszech port.  To właśnie w Ligurii podziwiać możemy miasteczka Cinque Terre, luksusowe Portofino, słynne San Remo. Stąd pochodzi pesto i to tutaj woda w morzu jest tak krystalicznie czysta.

LAZUROWE WYBRZEŻE - Côte d’Azur) to bajeczna kraina światowej klasy festiwali, luksusowych 
willi i kurortów oraz klimatycznych miasteczek, pachnąca lawendą, różami i jaśminem. Na Riwierze 
Francuskiej zachwyca wszystko – alpejskie krajobrazy, głębokie wąwozy, skaliste urwiska i piękne 
plaże.Lazurowe Wybrzeże położone jest w południowo-wschodniej części Francji – rozciąga się 
od miejscowości Cassis na zachodzie aż po włoską granicę. To właśnie prestiżowa lokalizacja  
w malowniczej Prowansji oraz wyjątkowo korzystny klimat czynią Riwierę Francuską ulubionym 
miejscem wypoczynku celebrytów, milionerów, a także milionów turystów z całego świata. Przez ponad 
300 dni w roku można się tu cieszyć ładną pogodą i korzystać ze słońca, podczas spacerów pośród 
jachtów, zwiedzania licznych zabytków albo wypoczywania na plażach oblewanych przez lazurowe 
wody Morza Śródziemnego. Nicea, Marsylia, Saint-Tropez oraz Cannes – to tam toczy 
się pełne przepychu życie towarzyskie. Nie sposób pominąć Księstwa Monako z dzielnicą 
Monte Carlo, słynącą z kasyn oraz wyścigów Formuły.

I LAZUROWE KLIMATYI LAZUROWE KLIMATYI LAZUROWE KLIMATY
WŁOCHY - WŁOSKIE DELICJE

TerminNr imprezy Cena

WLF/1/2019

WLF/2/2019

WLF/3/2019

WLF/4/2019

24.05.-02.06.2019

07.06.-16.06.2019

13.09.-22.09.2019

27.09.-06.10.2019

1.890

1.990

1.990

1.890

Program:
1 DZIEŃ -  Wyjazd. Przejazd przez terytorium Czech i Austrii. W trakcie przejazdu będą 
organizowane, co kilka  godzin, krótkie postoje. Przyjazd do hotelu w okolicy Padvy – 
obiadokolacja - nocleg  
2 DZIEŃ - Po śniadaniu krótkie zwiedzanie PADVY następnie przejazd do MEDIOLANU – stolicy 
mody. Zwiedzanie: Piazza Duomo ze słynną gotycką katedrą, Galeleria Vittorio  Emanuele 
z eleganckimi kawiarniami –tradycyjne miejsce spotkań mediolańczyków, Piazza, 
Della Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Przejazd do hotelu w ok. Genui – 
obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ - Śniadanie – plażowanie i wypoczynek nad morzem – obiadokolacja 
4 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd do SAN REMO – najsłynniejszego kurortu nad Morzem 
Liguryjskim znanego z festiwali, kasyna gry i targów kwiatowych. Spacer po Corso 
Imperatrice i zwiedzanie „LA PIGNA”–malowniczego Starego Miasta. Następnie przejazd 
do KSIĘSTWA  MONACO. Zwiedzanie MONACO i MONTE CARLO. Na wzgórzu Le Rocher 
zobaczymy pałac książęcy Grimaldich, katedrę Saint Nicolas, spacer ulicami miasta. 
Zwiedzanie zakończymy  w MONTE CARLO. Jedną z 5 dzielnic księstwa jest Monte Carlo ze 
słynnym w całej Europie kasynem gry.  Powrót do Hotelu – obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ - Śniadanie – plażowanie i wypoczynek nad morzem – obiadokolacja
6 DZIEŃ - Po śniadaniu. Przyjazd do NICEI - stolicy Lazurowego Wybrzeża, gwarnego miasta 
artystów, milionerów i arystokracji. Spacer sławną Promenadą Anglików nad Zatoką 
Aniołów, biegnącą wzdłuż morza ze słynnymi hotelami - pałacami Negresco i Meridien, 
następnie zobaczymy Stare Miasto, z barokową katedrą Św. Reparaty, wąskimi uliczkami 
oraz targiem kwiatowym w Cours Saleya.  Następnie przejazd do EZE. Zobaczymy ogrody  
z widokiem na zatokę i tajemnicze mury zamku. Zwiedzimy także jedną z wytwórni perfum 
Fragonard zapoznamy się z historią  produkcji perfum (po krótkiej wizycie w muzeum 
możliwość zakupów). Przejazd do CANNES najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej, 
gdzie zobaczmy: promenada La Croisette, pałac festiwalowy, przed którym biegnie słynna 
aleja gwiazd, stary port. Powrót na obiadokolację i nocleg.
7 DZIEŃ - Śniadanie – plażowanie i wypoczynek nad morzem – obiadokolacja
8 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do GENUI- zwiedzanie: gotycka katedra San Lorenzo, dom 
Krzysztofa Kolumba, Piazza Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo Ducale, Via Garibaldi  
z eleganckimi pałacami. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu w ok. Werony - 
obiadokolacja, nocleg
9 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do WERONY- Spacer po mieście zakochanych. Zwiedzanie 
romańskiej Bazyliki San Zeno Maggiore z relikwiami św. Zenona, patrona miasta. Spacer 
od rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym 
posągiem i balkonem szekspirowskiej Julii. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w kierunku 
Polski.
10 DZIEŃ - Powrót do miejsca zbiórki  w godz. popołudniowych.

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka Wypoczynek

i zwiedzanie



Cena obejmuje:                                  
Zakwaterowanie, wyżywienie 3 x dziennie, zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych, program, opiekę 
pilota-rezydenta polskojęzycznego, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż,CHP.
UWAGI: 
- Oferta dla grupy 35-45 osób
- Dla każdego uczestnika upominek-niespodzianka
- Dopłata do pok.1-os.: 7 nocy -300 zł ;10 nocy - 440 zł ; 14 nocy 550 zł
- Transport autokarem klasy LUX dodatkowa opłata  w zależności od miejsca wyjazdu.

W CZĘŚCI LECZNICZEJ SANATORIUM FUNKCJONUJĄ:
- laboratoria biochemiczne, kliniczne, bakteriologiczne;
- gabinety urologiczne, proktologiczne, ginekologiczne;
- ultradźwięki;
- diagnostyka układu sercowo-naczyniowego;
- intubacja dwunastnicy i żołądkowa pH-metria;
- badania radiologiczne z komputerowym przetwarzaniem wyników;
W sanatorium leczone są: choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia 
metaboliczne choroby urologiczne i choroby układu hormonalnego.
NA MIEJSCU DOSTĘPNE NIESTANDARDOWE ZABIEGI MEDYCZNE 
np. Hirudoterapia (leczenie pijawkami), ozonoterapia i inne; 
oraz TAŃSZE NIŻ W POLSCE USŁUGI medyczne, okulistyczne, 
kosmetyczne, stomatologiczne (wykonanie koronki ok. 30 Euro, 
makijaż permanentny usta ok. 30 Euro, brwi ok. 30 Euro)

Zakwaterowanie: Eleganckie pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką (umywalka, prysznic, WC, suszarka 
do włosów, ręczniki, kosmetyki) lodówką, czajnikiem elektrycznym, zestawem naczyń, telewizorem  
i balkonem.
Wyżywienie: Wyżywienie: 3 x dziennie – wszystkie posiłki w formie bufetu. 
Pierwszy posiłek - obiad, ostatni posiłek – śniadanie.

Zakwaterowanie, wyżywienie 3 x dziennie, zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych, program, opiekę 

Program:
1 DZIEŃ / niedziela – Wyjazd .Przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Formalności trwają 
min.2 godziny. Przyjazd do Truskawca. Zakwaterowanie. Obiad. Kolacja. Spotkanie informacyjne. 
3 DZIEŃ I KOLEJNE  Pobyt i realizacja świadczeń. 
Wyżywienie: 3 x dziennie; śniadanie, obiad, kolacja. Możliwość diety wg wskazań lekarza. 
Konsultacja lekarska i ustalenie zabiegów. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK 
TANECZNY, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, rozgrywki w szachy, rozgrywki 
sportowe dla aktywnych, kąpiele w basenie, spacery po uzdrowisku - NATURALNE INHALACJE. 
OSTATNI DZIEŃ - Śniadanie. Pożegnanie z uzdrowiskiem. Wykwaterowanie. Wyjazd.
Powrót w godzinach wieczornych.

POMOCNE  INFORMACJE:
- W trakcie pobytu czuwa nad Państwem w trakcie dnia pielęgniarka i lekarz na wezwanie.   
- Program turnusu obejmuje: konsultację lekarską ,opiekę pielęgniarki, badania i zabiegi  
  lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych (wykonywane bardzo rzetelnie i z wielką  
   troską o kuracjuszy) 
- Prosimy o zabranie strojów i ręczników kąpielowych, klapek i zapasu leków.
- Na wyjazd na Ukrainę obowiązkowy PASZPORT ważny 4 miesiące od dnia wjazdu.

UKRAINA - TRUSKAWIEC 
                 NAJLEPSZE KURACJE

TRUSKAWIEC - to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz całym świecie, położony na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej granicy. Unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych (15 źródeł - Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward i inne), złoża wosku górskiego. Klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach kobiecych i zapaleniach prostaty. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea i Delfinarium.

Wypoczynek i kuracja w uznanym 
uzdrowisku

SANATORIUM  „ELITE – DNIPRO” - przyjmuje gości od 2014 roku. Zajmuje trzy piętra 
w budynku Sanatorium DNIEPR, które przeszły gruntowną przebudowę, otrzymały nowoczesną 
aranżacje wnętrz i wyposażenia. Najnowszy sprzęt umożliwia gościom szybko przejść kompleksowe 
badanie i uzyskać wiarygodne wyniki, zgodnie z którymi lekarze przepisują właściwe i skuteczne 
leczenie. DO DYSPOZYCJI GOŚCI:  jadalnia, bar, kino, biblioteka, apteka, basen, siłownia, sauna, salon 
kosmetyczny, salon fryzjerski, gabinety lekarskie i zabiegowe, pijalnia wód mineralnych, bezpłatne 
łącze Wi Fi na terenie całego obiektu.

TerminNr imprezy
Osoba

w pok. 2 os.

UTE-01/2019

UTE-02/2019

UTE-03/2019

UTE-04/2019

UTE-05/2019

UTE-06/2019

UTE-07/2019

UTE-08/2019

07.04.-14.04.2019

28.04.-05.05.2019

05.05.-12.05.2019

12.05.-26.05.2019

09.06.-17.06.2019

14.07.-21.07.2019

01.09.-08.09.2019

08.09.-18.09.2019

1.110

1.310

1.130

1.945

1.140

1.140

1.110

1.520

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



ZABIEGI:
- fototerapia (naświetlanie lampami bioptron   
  i sollux), 
- laseroterapia, 
- magnetostymulacja, 
- masaże: ręczny, aquavibron, hydromasaż
- ciepłolecznictwo (okłady borowinowe 
   i fango)
- inhalacje

OŚRODEK prowadzi turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe 
i rekreacyjno-sportowe dla osób:                                
- z dysfunkcją narządów ruchu, w tym osoby na wózkach
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z epilepsją
- ze schorzeniami układu krążenia i oddechowego
- z chorobami neurologicznymi
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, 
- z zaburzeniami głosu i mowy
- z cukrzycą
- z alergią
- z chorobami onkologicznymi
- kobiety po mastektomii

Uwagi:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania, obiady, kolacje – serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.plus 
  suchy prowiant na drogę.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.

UWAGA: możliwe inne terminy i wydłużenie lub skrócenie turnusu

DARŁÓWKO - miejscowość wypoczynkowa i znane kąpielisko na środkowym Bałtyku ok. 40 km od Koszalina. Duża szeroka i piaszczysta plaża. ATRAKCJE: rozsuwany most na Wieprzy, przedzielającej Darłówko na Wschodnie i Zachodnie, rejsy statkiem, rejsy tramwajem wodnym, długie betonowe molo latarnia morska, aquapark BALTICLANDIA, Park Wodny JAN, park linowy, szlaki kajakowe, szlaki piesze i rowerowe, wędkarstwo morskie. W okresie wakacji liczne imprezy rozrywkowe przy porcie i na plaży.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „RÓŻA WIATRÓW” - Położony  ok. 100 m od 
plaży na rozległym zielonym terenie z architekturą  ogrodową - skalniaki z oryginalną roślinnością, 
oczka wodne, mnóstwo kwiatów i kwitnących krzewów. Do dyspozycji wypoczywających: jadalnia,  
sala dyskotekowa, stoły do tenisa stołowego boisko do piłki siatkowej i nożnej, piłkarzyki, bilard, 
zewnętrzne urządzenia fitness, Hala Sportowa z boiskami wielofunkcyjnymi, duży plac zabaw dla 
dzieci, mini golf, pokój zabaw dla dzieci, kamienny krąg na ognisko z ławami biesiadnymi, BASEN 
LETNI z podgrzewaną wodą, wypożyczalnia rowerów, miejsce parkingowe, Wi-Fi.

Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe w pawilonie wczasowym. Wyposażenie: łazienka  
( umywalka, prysznic, WC,), TV, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, ręczniki, Internet.

Wyżywienie: 3 x dziennie - dietetyczne, serwowane. Pierwszy posiłek  - obiad, 
ostatni posiłek – śniadanie.

Program:
1 DZIEŃ  - Przyjazd od ośrodka w godzinach południowych. Obiad. 
Zakwaterowanie. Spotkanie informacyjne.
2 - 10 DZIEŃ - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie; śniadanie, obiad, 
kolacja – serwowane do stolika. Konsultacja lekarska i ustalenie zabiegów. Zajęcia 
animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK TANECZNY z lampką wina i poczęstunkiem, 
KOLACJA GRILLOWA z muzyką, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, rozgrywki  
w szachy, zajęcia na, rozgrywki sportowe dla aktywnych na halo sportowej korzystanie  
z basenu krytego (od 28.04. ), spacery brzegiem morza - NATURALNE INHALACJE
11 DZIEŃ  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Odbiór suchego prowiantu. Wykwaterowanie.
POMOCNE  INFORMACJE:

W czasie pobytu czuwa nad Państwem w trakcie dnia pielęgniarka i  LEKARZ na wezwanie 
oraz kierownik turnusu.
Osoby towarzyszące  uczestnikowi turnusu /opiekun, dziecko, wnuk /korzystają 
z wypoczynku na warunkach oferty specjalnej.
Program Turnusu Rehabilitacyjnego obejmuje:  badanie lekarskie, opiekę pielęgniarki,
20 zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych od poniedziałku do piątku 
(po 2 dziennie), poranna gimnastyka z instruktorem.
Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, klapek i zapasu leków.
Opłata klimatyczna płatna w recepcji 

UWAGA: możliwe inne terminy i wydłużenie lub skrócenie turnusu

TerminNr imprezy
Turnus rehabilitacyjny

PSD-01/2019

PSD-02/2019

23.04.-03.05.2019

08.09.-18.09.2019

Turnus wypoczynkowy

1.450

1.450

1.180

1.180

Uczestnik Opiekun Osoba dorosła

1.199

1.199

Odnowa biologiczna nad morzem
DARŁÓWKO-TURNUSY REHABILITACYJNE

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



Wypoczynek nad morzem dla grup przyjaciół

Dwa
Ba s eny !

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ALGA ACTIV” - Położony ok. 80 m od morza 
bezpośrednio przy zejściu na plażę. Rozległy /ok.2,5 ha/ zalesiony teren jest całkowicie ogrodzony. 
Do dyspozycji wypoczywających: jadalnia, sale do organizacji wieczorków i spotkań, BAJKOWY 
POKÓJ i plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, sauna sucha i parowa, urządzenia fitness, kabina Infrared, 
tenis stołowy, bilard, mini golf, sala fitness, siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowego, boisko 
sportowe, 2 BASENY – odkryty z brodzikiem dla dzieci i leżakami oraz kryty z wylewnicami  
i masażownicami, kort tenisowy z paraboliczną ścianą treningową, stoły do tenisa stołowego, Mega 
Szachy na tarasie.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3-osobowe. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym /umywalka, 
prysznic i WC/ oraz balkonem. W każdym pokoju 2 tapczany jednoosobowe i wersalka, TVSAT, sprzęt 
plażowy /leżaki, wiatrochron/.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenie lub skrócenie turnusu

UWAGI:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania i kolacje BUFET, obiady serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- BASEN KRYTY 2 x 1 godz. GRATIS
- BASEN ODKRYTY bez ograniczeń (od 10.06.)
- Prosimy zabrać ze sobą ręczniki
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.

- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania i kolacje BUFET, obiady serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.

MRZEŻYNO - miejscowość wypoczynkowa położona 18 km na zachód od Kołobrzegu na Wybrzeżu 
Trzebiatowskim, u ujścia Regi do Bałtyku. Znane kąpielisko morskie z piękną, zagospodarowaną plażą. 
ATRAKCJE: port żeglarski, przystań rybacka oraz chaty rybackie z XVIII i XIX wieku, rezerwat przyrody 
„Nadmorski Bór Bażynowy”, pomnik „Tym którzy nie powrócili z morza”, kino  JANTAR (w starym stylu), 
aquapark LAGUNA, Park Linowy GIBON.

MRZEŻYNO - RELAKS NAD MORZEM

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie od 
godz.16.00. Kolacja. 
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania i kolacje 
–BUFET obiady podawane do stolika. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK 
TANECZNY przy muzyce, Kolacja Grillowa, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe,  
rozgrywki w szachy, zajęcia na Sali Fitness, korzystanie z infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, kryty – 2 wejścia godzinne/osoba, spacery brzegiem morza. 
OSTATNI DZIEŃ  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Wykwaterowanie.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenie lub skrócenie turnusu

TerminNr imprezy Os. dorosła

PSMR-01/2019

PSMR-02/2019

PSMR-03/2019

06.05.-16.05.2019

16.05.-25.05.2019

13.09.-22.09.2019

1.060

1.160

925

Os. dorosłaOs. dorosła

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



Poczuj smak morskiej bryzy!

DOM WCZASOWY „KLIPER” - to nowoczesny, wspaniale ulokowany obiekt. Położony  
w zacisznej, malowniczej części Niechorza, w niewielkim oddaleniu od centrum i plaży. Teren ośrodka 
oświetlony ,ogrodzony i strzeżony. Do dyspozycji gości: restauracja, bar serwujący napoje, teren 
rekreacyjny, BASEN LETNI ze słonecznym tarasem z leżakami i parasolami, plac zabaw dla dzieci, 
pokój zabaw dla dzieci, krąg ogniskowy, grill ogrodowy, ogrodowe jacuzzi, wypożyczalnia rowerów  
i skuterów, bezpłatne WiFi, dozorowany parking.

Zakwaterowanie: Pokoje typu standard: 2-osobowe - łóżka pojedyncze lub łoże małżeńskie, łazienka 
(umywalka, prysznic, WC, komplet ręczników – tylko do użytku w pokojach),czajnik, naczynia, balkon.
Pokoje typu standard+: 2-,3-,4-osobowe oraz studio (2+2) – łoże małżeńskie plus pojedyncze łóżka, 
łazienka (umywalka, prysznic, WC, komplet ręczników – tylko do użytku w pokojach), aneks śniadaniowy 
z lodówką, zlewem, czajnikiem i zestawem naczyń. Wyposażenie pokoi: meble hotelowe o wysokim 
standardzie, TV SAT. 

UWAGA: możliwe inne terminy i wydłużenie lub skrócenie turnusu
UWAGI:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania - BUFET , obiady i kolacje serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.        
  plus suchy prowiant na drogę.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- BASEN KRYTY 2 x 1 godz. GRATIS
- BASEN ODKRYTY bez ograniczeń
- Oferta dla grupy  35-40 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Wycieczka z przewodnikiem do Kołobrzegu  - dopłata 20,-zł/osoba.

NIECHORZE - WCZASY NAD MORZEM

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie od 
godz.16.00.Kolacja. 
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania –BUFET, 
obiady i kolacje – podawane do stolika. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK 
TANECZNY z ciastem i kawą przy muzyce, Kolacja Grillowa, zajęcia integracyjne na Sali, 
spacery brzegiem morza. 
OSTATNI DZIEŃ - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. odbiór suchego prowiantu.
Wykwaterowanie.

TerminNr imprezy
Pokój standard

PSN-01/2019

PSN-02/2019

PSN-03/2019

PSN-04/2019

PSN-05/2019

PSN-06/2019

07.04.-14.04.2019

06.04.-16.04.2019

11.05.-18.05.2019

18.05.-28.05.2019

09.09.-16.09.2019

09.09.-19.09.2019

790

1.070

790

1.070

790

1.070

Osoba dorosła

870

1.180

870

1.180

870

1.180

Osoba dorosła

Pokój standard +

DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER”DOM WCZASOWY „KLIPER” - to nowoczesny, wspaniale ulokowany obiekt. Położony - to nowoczesny, wspaniale ulokowany obiekt. Położony 

NIECHORZE - urocza miejscowość nadmorska położona na Pobrzeżu Szczecińskim, pomiędzy Bałtykiem, a jeziorem Liwia – Łuża. ATRAKCJE: szeroka, czysta, piaszczysta plaża z tytułem BŁĘKITNEJ FLAGI, latarnia morska z tarasem widokowym, ruiny kościoła w pobliskim Trzęsaczu, kolej wąskotorowa, ścieżki rowerowe do Kołobrzegu, Pogorzelicy i Mrzeżyna ze specjalnymi miejscami odpoczynku, skatepark, korty tenisowe, Park Miniatur Latarni Morskich, Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Wikingów, Motylarnia, Magiczny Domek, Wystawa Figur Woskowych, Liczne smażalnie ryb, kawiarenki, lodziarnie, bary, restauracje, jarmark różności i imprezy rozrywkowe przez całe wakacje.



FAMILY RESORT BURSZYTNOWE WZGÓRZE - elegancki ośrodek położony ok. 
100 m od morza na dużym zielonym terenie, ogrodzonym ,oświetlonym i dozorowanym. W skład 
kompleksu wchodzą: budynek hotelowy z pokojami 2-,3-,4-osobowymi oraz komfortowe domy 
parterowe (murowane, ogrzewane) z apartamentami, pokojami 2-,3-osobowymi z bezpośrednim 
wyjściem na zewnątrz. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci, boisko 
do siatkówki i koszykówki, miejsce do grillowania, Internet, wypożyczalnia rowerów i sprzętu 
sportowego, program animacyjny, baza zabiegowo-rehabilitacyjna, parking. W sąsiedztwie 
ośrodka stadnina koni.
Zakwaterowanie: pokoje 2-,3-osobowe STANDARD+ i pokoje familijne dla 4-ch, 5-ciu osób  
w budynku hotelowym oraz apartamenty i pokoje 2-3-osobowe w murowanych pawilonach 
parterowych. Pokoje funkcjonalnie urządzone i wyposażone. W każdym pokoju: łazienka (umywalka, 
prysznic, WC, ręczniki), tapczany jednoosobowe lub łóżko małżeńskie, ława, fotele, lodówka, TVSAT, 
czajnik, sprzęt plażowy.

UWAGA: możliwe inne terminy oraz wydłużenie lub skrócenie turnusu

UWAGI:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania, obiady, kolacje  
   w formie BUFETU.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy  
   śniadaniem do godz.10.00. plus suchy prowiant na drogę.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.

Program:
I DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie od 
godz.16.00.Kolacja. 
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania, 
obiady i kolacje w formie BUFETU, powitalny zestaw do parzenia kawy i herbaty. Zajęcia 
animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK TANECZNY przy muzyce, wieczorki tematyczne, 
Kolacja Grillowa, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, rozgrywki w szachy, 
korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kąpiele w AQUAPARKU HELIOS   
(pobyt 8 dni – 2 x; pobyt 10 dni -4 x )  spacery brzegiem morza z kijami NORDIC WALKING
OSTATNI DZIEŃ  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie.

UWAGA: możliwe inne terminy oraz wydłużenie lub skrócenie turnusuUWAGA: możliwe inne terminy oraz wydłużenie lub skrócenie turnusu

TerminNr imprezy Os. dorosła

PSS-01/2019

PSS-02/2019

PSS-03/2019

PSS-04/2019

PSS-05/2019

PSS-06/2019

06.05.-13.05.2019

06.05.-16.05.2019

12.05.-19.05.2019

15.05.-25.05.2019

14.09.-21.09.2019

14.09.-24.09.2019

980

1.340

980

1.340

980

1 340

Wiosenna odnowa nad Bałtykiem
SIANOŻĘTY - WCZASY NAD MORZEM

SIANOŻĘTY I USTRONIE MORSKIE - to kiedyś  dwa sąsiadujące nadmorskie kąpieliska, a obecnie 

trudno ustalić gdzie zaczyna się jedno, a kończy drugie. Położone nad otwartym morzem, ok.15 km 

od Kołobrzegu przyczystej, szerokiej piaszczystej plaży. ATRAKCJE: rozległe, żółtopiaszczyste plaże, 

Centrum Rozrywki – WESTERN PARK, SKY PARK to najwyższa wieża widokowa w kraju! Ścieżki 

edukacyjne, wystawy, Revita Natur Park, plac zabaw dla dzieci, tyrolka i wiele innych atrakcji, 

ROBLAND PARK – ekstremalny lunapark, AQUAPARK HELIOS, liczne tawerny, kawiarnie, smażalnie 

ryb i lodziarnie, wakacyjne jarmarki, atrakcyjne tereny spacerowe (nowa promenada nadmorska 

łącząca Sianożęty z Ustroniem Morskim i Kołobrzegiem).

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



SOPOT - znany kurort nadmorski, serce TRÓJMIASTA. Miasto z piękną zabudową, ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, parkami, skwerami, bulwarami, nieodłącznie związane z morzem  i plażą. ATRAKCJE: słynny DEPTAK MONCIAK z galeriami, kawiarniami, restauracjami z kuchniami świata, Krzywym Domkiem wiodący wprost na najdłuższe w Europie drewniane molo; z molo rejsy pirackim statkiem. SOPOT gościnny przez okrągły rok oferuje wypoczywającym mnóstwo niespodzianek i cyklicznych imprez m.in. Święto Monciaka, Festiwal Top Trendy, Sopocki Festiwal Operowy, Sopot Jazz Festiwal, Orkiestrada. Wzdłuż plaży oczekują na dzieci i dorosłych: zjeżdżalnie, place zabaw, punkty małej gastronomii, lodziarnie, pijalnie piwa, bary i restauracje rybne, wśród nich najpopularniejsza Bar Przystań - NAJLEPSZE DANIA RYBNE !!! 

SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK” - Położone na 
ogrodzonym zielonym terenie w odległości ok. 200 m od plaży w sąsiedztwie nadmorskiego parku 
i nowoczesnego AQUAPARKU. Murowany trzykondygnacyjny budynek z WINDĄ, funkcjonalnie 
urządzony i wyposażony. ODDAJE DO DYSPOZYCJI GOŚCI: pokoje 1-,2-,3-osobowe z łazienkami  
(umywalka, prysznic lub wanna, WC) i TVSAT, nowoczesną jadalnię, kawiarnię z mini barem, 
teren rekreacyjny, miejsce na ognisko i do grillowania, biblioteczkę  sanatoryjną, Wi-Fi, BAZĘ 
ZABIEGOWĄ.
Nowoczesna baza zabiegowa  uprawnia sanatorium do rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych ze schorzeniami: dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, cukrzyca, 
padaczka, kobiety po mastektomii, choroby neurologiczne, choroby przemiany materii, choroby 
układu moczowo-płciowego, choroby układu pokarmowego, otyłość ,wady postawy, skolioza, 
schorzenia kręgosłupa, schorzenia laryngologiczne, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu 
oddechowego, zespół Downa ,mózgowe porażenie dziecięce.
W sanatorium wykonywane są zabiegi: elektrostymulacja, ultradźwięki, laseroterapia, masaże, 
sauna sucha i na podczerwień, hydromasaże, kąpiele solankowe i ozonowe, okłady borowinowe, 
krioterapia, łaźnia parowa, gimnastyka grupowa, UGUL, Nordic Walking.
Sanatorium posiada wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych oraz wpis do Rejestru 
Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych.

Uwagi:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadanie - BUFET, obiad, kolacja podawane do stolika
- Pobyt rozpoczyna się od godz.14.00. obiadem i kończy śniadaniem.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- Prosimy zabrać ze sobą ręczniki, stroje kąpielowe i zapas leków.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.

Program:
1 DZIEŃ  - Przyjazd od ośrodka. Ok.godz.14.00. Obiad. Zakwaterowanie. Spotkanie 
informacyjne. Kolacja.
2 - 6 DZIEŃ - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie śniadanie - BUFET, 
obiad i kolacja – podawane do stolika. Możliwość diety wg wskazań lekarza. Konsultacja 
lekarska i ustalenie zabiegów. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK PRZY 
MUZYCE, spacer z przewodnikiem po Sopocie, zajęcia integracyjne  na Sali: gry planszowe, 
rozgrywki w szachy, zajęcia na Sali Fitness, rozgrywki sportowe dla aktywnych, spacery 
brzegiem morza - NATURALNE INHALACJE.
7 DZIEŃ  - Śniadanie. Pożegnanie z morzem. Wykwaterowanie do godz.12.00.
POMOCNE  INFORMACJE:
- W czasie pobytu czuwa nad Państwem w trakcie dnia pielęgniarka i LEKARZ na  
   wezwanie oraz kierownik turnusu.
- Program Turnusu Rehabilitacyjnego obejmuje: wstępne badanie lekarskie, opiekę  
  pielęgniarki, 10 zabiegów fizykalnych wykonywanych od poniedziałku do piątku  
   (po 2 dziennie), 2 seanse w saunie suchej, voucher do Aquaparku na 1 godz. spacer  
    z przewodnikiem po Sopocie, wieczorek przy muzyce, 20% rabatu do Aquapark Sopot.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenia terminu turnusuUWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenia terminu turnusu

TerminNr imprezy
Os. dorosła
pok. 1 os.

PSKP-01/2019

PSKP-02/2019

PSKP-03/2019

PSKP-04/2019

PSKP-05/2019

PSKP-06/2019

PSKP-07/2019

PSKP-08/2019

PSKP-09/2019

PSKP-10/2019

01.04.-11.04.2019

31.03.-06.04.2019

12.04.-23.04.2019*

05.05.-11.05.2019

19.05.-25.05.2019

30.06.-06.07.2019

28.07.-03.08.2019

01.09.-07.09.2019

15.09.-21.09.2019

29.09.-10.10.2019

1.799

1.045

1.999

1.275

1.275

1.370

1.370

1.275

1.275

1.999

Os. dorosła
pok. 2 os.

1.635

910

1.750

1.005

1.005

1.100

1.100

1.005

1.005

1.750

Sanatorium posiada wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych oraz wpis do Rejestru Sanatorium posiada wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych oraz wpis do Rejestru 
Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych.

Program:Program:

Terapia i relaks nad morzem
SOPOT - TURNUSY Z REHABILITACJĄ

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



OŚRODEK WCZASOWY „GRAAL” - położony w zachodniej części Świnoujścia, 300 m od 
pieszego przejścia granicznego z Niemcami, w odległości ok. 400 m od morza. Teren ośrodka całkowicie 
ogrodzony i oświetlony z zielenią parkowo-ogrodową – urokliwe jeziorko, architektura ogrodowa.  
Do dyspozycji gości: nowoczesna jadalnia, restauracja NOTABENE, kawiarnia z salą taneczną, 
zadaszona altana do spotkań i grillowania, sala konferencyjna, boisko do siatkówki, plac zabaw dla 
dzieci, wiata grillowa, wypożyczalnia rowerów, WiFi ,parking. 
Zakwaterowanie: Pokoje 1,2,3,-osobowe oraz typu studio (2+2)-osobowe z łazienkami /umywalka, 
prysznic, WC, ręczniki/ i balkonami. W każdym pokoju TVSAT, czajnik bezprze-wodowy, lodówka.

UWAGA: możliwe inne terminy oraz wydłużenie lub skrócenie turnusu
UWAGI:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania, obiady, kolacje – BUFET
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.plus 
  suchy prowiant na drogę.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- Oferta dla grupy 35-45 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka 
   i BON WARTOŚCIOWY  na zabiegi: 7 nocy /BON 50 zł; 10 nocy/BON 75 zł

Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne
ŚWINOUJŚCIE-WCZASY NAD MORZEM

OŚRODEK ŚWIADCZY USŁUGI REHABILITACYJNO-LECZNICZE  
I POSIADA WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW REHABILITACYJNYCH  

ORAZ DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.
POMOCNE  INFROMACJE:
- W czasie pobytu czuwa nad Państwem w trakcie dnia pielęgniarka 
   i LEKARZ na wezwanie oraz kierownik turnusu.
- Osoby towarzyszące  uczestnikowi turnusu (opiekun, dziecko , wnuk) korzystają 
   z wypoczynku na warunkach oferty specjalnej.
- Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych ,klapek i zapasu leków .

ZABIEGI:
- Fizykoterapeutyczne 
- Gimnastyka indywidualna
- Okłady borowinowe (plaster),
- Magnetoterapia
- Ultradźwięki
- Laser
- Lampa solaris
- Diadynamik
- Interdyn+intervaconoforeza
- Tens oraz masaż ręczny i aquavibron
- Wanna z hydromasażem
- Wirówka kończyn górnych i dolnych

OŚRODEK prowadzi turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe 
i rekreacyjno-sportowe dla osób:                                
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób  
  poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu wzroku
- z dysfunkcją narządu słuchu
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia
- z upośledzeniem umysłowym

Program:
I DZIEŃ  - Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Obiad. Zakwaterowanie. 
Kolacja. Spotkanie informacyjne.
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie; śniadanie, obiad, 
kolacja – BUFET.
PAKIET REHABILITACYJNY: Konsultacja lekarska i ustalenie zabiegów - 2 dziennie w dni  
robocze. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZORKI TANECZNE (1 z lampką wina  
i poczęstunkiem), KOLACJA GRILLOWA z muzyką, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, 
rozgrywki w szachy, spacery brzegiem morza - naturalne inhalacje, wycieczka do 
Heringsdorfu (Niemcy).
PAKIET WYPOCZYNKOWY: Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZORKI TANECZNE  
(1 z lampką wina i poczęstunkiem), KOLACJA GRILLOWA z muzyką, zajęcia integracyjne na 
Sali: gry planszowe, rozgrywki w szachy, spacery brzegiem morza - naturalne inhalacje, 
wycieczka do Heringsdorfu (Niemcy).
OSTATNI DZIEŃ  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie.

TerminNr imprezy
Turnus rehabilitacyjny

PSG-01/2019

PSG-02/2019

PSG-03/2019

PSG-04/2019

PSG-05/2019

PSG-06/2019

PSG-07/2019

PSG-08/2019

31.03.-07.04.2019

04.04.-14.04.2019

06.05.-16.05.2019

19.05.-26.05.2019

08.09.-15.09.2019

14.09.-24.09.2019

02.10.-12.10.2019

05.10.-12.10.2019

Turnus wypoczynkowy

890

1.195

1.280

950

970

1.299

1.195

890

740

990

1.050

810

830

1.120

990

740

Uczestnik Opiekun Osoba dorosła

790

1.020

1.100

830

850

1.140

1.020

790

ŚWINOUJŚCIE - jedno z najatrakcyjniejszych uzdrowisk i kąpielisk w Polsce. Położone na ponad 40 

wyspach, z których największe to Uznam i Wolin. Łagodny klimat i duże nasłonecznienie. Plaża ma 

około 10 km długości, miejscami do 70 m szerokości. ATRAKCJE: park zdrojowy na nadmorskich 

wydmach, promenada z molo, muszla koncertowa, liczne restauracje, kawiarnie i bary, przystań 

żeglarska, rejsy statkami białej floty m.in. Po 44 wyspach, do Kopenhagi i na Bornholm, ścieżki 

rowerowe, wypożyczalnie rowerów, park linowy, bogaty program imprez kulturalnych, sportowych

i rekreacyjnych w mieście i na plaży.

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „AMADEUSZ ” - Położony w ścisłym centrum Krynicy 
Zdroju, w bliskim sąsiedztwie słynnego DEPTAKA i Pijalni Wód. Do dyspozycji wypoczywających: 
restauracja, drink bar, taras słoneczny z leżakami, plac i pokój zabaw dla dzieci, bilard, piłkarzyki, 
Centrum SPA – sauna IR, jacuzzi, kąpiel perełkowa, urządzenie Fitroll, fotel masujący, dostęp  do WiFi 
we wszystkich pokojach, miejsce parkingowe. Profesjonalny i dyskretny personel dba o komfortowy 
wypoczynek Gości.

Zakwaterowanie: Komfortowe pokoje 2,3-osobowe z łazienkami /umywalka 
prysznic, WC, ręczniki/. Wszystkie pokoje wyposażone w telefon, TV SAT, dostęp do 
WiFi, codziennie podawana butelkowana woda mineralna.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenia pobytu.

Perła Polskich Uzdrowisk

Komfortowe pokoje 2,3-osobowe z łazienkami /umywalka 
prysznic, WC, ręczniki/. Wszystkie pokoje wyposażone w telefon, TV SAT, dostęp do 

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenia pobytu.

KRYNICA ZDRÓJ - uważana za miasto słynnego tenora Jana Kiepury, który w Krynicy spędzał dużo 
czasu i darzył wielkim oddaniem i miłością, a jako spuściznę pozostawił Festiwal Muzyki. Krynica znana 
przede wszystkim dzięki wodom leczniczym, wykorzystywanym do kuracji pitnych. Dzięki temu gości 
przyjmuje przez okrągły rok. Atrakcje Krynicy – pijalnie wód mineralnych, Deptak, Park Zdrojowy, 
liczne kawiarnie, kafejki, karczmy i oberże, TAXI-bryczki, widokowe trasy spacerowe m. in. na Górę 
Parkową, kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, kolej szynowo-linowa na Górę Parkową,Park 
Linowy, Hala Lodowa, letni tor saneczkowy. Na miejscu możliwość udziału w „zielonym kuligu” 
z góralskim ogniskiem, wycieczce krajoznawczej na Węgry lub Słowację.

 
UWAGI:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania BUFET, obiad z deserem 
   i kolacja serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem 
   do godz.10.00. plus suchy prowiant na drogę.
- W trakcie pobytu: 2 wieczorki taneczne z muzyką i lampką wina, 
- 1 x fotel masujący, wycieczka piesza po Krynicy z przewodnikiem, 
   zajęcia integracyjne.
- Opłata uzdrowiskowa płatna gotówką w recepcji
- Oferta dla grupy  35-40 osób.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX - dodatkowa opłata.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka

KRYNICA ZDRÓJ-WCZASY W GÓRACH

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie od 
godz.16.00. Kolacja. 
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania – BUFET 
obiady z podwieczorkiem i kolacja podawane do stolika. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: 
 2 x WIECZOREK TANECZNY przy muzyce i lampce wina, zajęcia integracyjne na Sali: ping-
pong, bilard, spacer po uzdrowisku z przewodnikiem. 
OSTATNI DZIEŃ  - Pożegnanie z uzdrowiskiem. Śniadanie, odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie. Wyjazd. 

TerminNr imprezy Os. dorosła

PKA-01/2019

PKA-02/2019

PKA-03/2019

PKA-04/2019

PKA-05/2019

07.04.-14.04.2019

07.04.-17.04.2019

06.05.-16.05.2019

15.09.-22.09.2019

15.09.-25.09.2019

780

1.060

1.190

850

1.190

- Położony w ścisłym centrum Krynicy 
Do dyspozycji wypoczywających: 

- Położony w ścisłym centrum Krynicy 

Dla każdego uczestnika 
upominek niespodzianka



ZAPRASZAMY DO BIURA PODRÓŻY JUVENTUR

Biuro Turystyki „JUVENTUR”
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 3B

tel. (15) 822 54 20, 823 16 66, tel./fax (15) 822 13 95
www.juventur.travel.pl         

e-mail: biuro@juventur.travel.pl; krystyna@juventur.travel.pl, regina@juventur.travel.pl, 
agent@juventur.travel.pl, office@juventur.travel.pl 

KILKA FAKTÓW O BIURZE JUVENTUR

KARTA NFZ
Na wyjazdy zagraniczne zalecamy wyrobienie Karty EKUZ (NFZ), która  ułatwi formalności związane 
z hospitalizacją.

DOKUMENTY PODRÓŻY
W przypadku wyjazdów zagranicznych wszyscy uczestnicy imprezy muszą posiadać  aktualny PASZPORT  
lub dowód osobisty /kraje UE/ z terminem ważności min. 3 miesiące od daty zakończenia wypoczynku.

JAK MOŻEMY DOKONAĆ PŁATNOŚCI ZA WYBRANĄ IMPREZĘ:

UBEZPIECZENIA JUVENTUR

SZCZEGÓŁY REZERWACJI

 

Zaufa ł o  nam t y s i ą c e  k l i e n t ó w
Na rynku turystycznym jesteśmy od 1993 roku kontynuując działanie firmy JUVENTUR  powstałej w 1957 roku.

Posiadamy:  Zezwolenie Wojewody Podkarpackiego nr 035/99.
Posiadamy: Gwarancję Ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA nr M514686

Rezerwacji wybranej imprezy można dokonać:
W salonie sprzedaży BTM JUVENTU przy ul. Sokola 3B, 39-400 Tarnobrzeg

Telefonicznie pod nr tel. 15 822 13 95, 15 822 54 20, 15 823 16 66 
Mailowo na adresy: regina@juventur.travel.pl ; krystyna@juventur.travel.pl,office@juventur.travel.pl, 

Zorganizowanym grupom zapewniamy specjalne BONUSY i UPUSTY

 Gotówką w kasie biura
Przelewem na rachunek biura: 59 9434 0002 2001 1011 5195 0001

30% wartości imprezy do 7 dni od podpisania umowy i dopłata do 100% na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy 
Na podstawie indywidualnych ustaleń w przypadku grup zorganizowanych.

Naszych klientów ubezpieczamy w SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. na podstawie umowy generalnej, nr polisy M 202091,:
Wyjazdy w kraju w zakresie: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do 10 000 PLN

Wyjazdy zagraniczne w zakresie: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do 10 000 PLN;
                        Kosztów Leczenia do 10.000 EUR, 

                           Choroby Przewlekłe do 10 000 EUR
       Bagaż do kwoty 800 PLN

REZYGNACJE: Dajemy możliwość zabezpieczenia się m.in. przed skutkami nagłego zachorowania i zachęcamy do wykupienia   
dodatkowego ubezpieczenia od kosztów związanych z rezygnacją z imprezy w kwocie 3,9% podstawowej ceny  imprezy.

TURNUSY REHABILITACYJNE DOFINANSOWYWANE ze środków PFRON.
Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych turnusy rehabilitacyjne są bardzo 
dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie PFRON do 14-dniowego turnusu zawiera się w granicach 18 - 27% przeciętnego wynagrodzenia za ostatni 
kwartał. Z dofinansowania ze środków PFRON można skorzystać 1 raz w roku.
Jeżeli lekarz wskaże, że konieczny jest opiekun, również i jemu przysługuje dofinansowanie.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego ze względu na adres zamieszkania) złożyć:
- Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON
- Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny  wraz z ewentualnym wskazaniem,  czy konieczny jest udział opiekuna.
- Kopię orzeczenia o niepełnosprawności
- Oświadczenie o wysokości dochodu netto w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku

JAK WYBRAĆ MIEJSCE  TURNUSU REHABILITACYJNEGO ?
Po uzyskaniu potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania  w ciągu 3 dni PROSIMY  o kontakt 
z   BIUREM „JUVENTUR” w Tarnobrzegu przy ul. Sokola 3B – osobiście lub telefonicznie  
na nr 15/822 13 95 lub 15/822 54 20.

MY ZAŁATWIMY za PAŃSTWA WSZYSTKIE FORMALNOŚCI:

Biuro Turystyki „JUVENTUR”

MY ZAŁATWIMY za PAŃSTWA WSZYSTKIE FORMALNOŚCI:
- wspólnie ustalimy termin turnusu rehabilitacyjnego
- doradzimy odpowiedni wybór miejsca  PAŃSTWA  rehabilitacji i wypoczynku
- przygotujemy komplet dokumentów  niezbędnych do uczestnictwa w turnusie
- udzielimy rad i wskazówek przed wyjazdem na turnus
- rozliczymy  dofinansowanie z PCPR

 


