
cena obejmuje: 
8 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 
• 4 noclegi 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: 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 i przewodników lokalnych, systemu TOUR GUIDE ok.75 eur
• taksy klimatycznej-1,25 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
• dopłata do pokoju 1-osobowego - 540 zł /turnus
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os./pobyt   
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
proGraM FaKuLTaTYwnY: 
• REJS DELTĄ DUNAJU  - ok.40 eur

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 siedmiogrodzkich. Zwiedzanie imponującej cytadeli alba Karolina ze 
zrekonstruowanymi ceglanymi murami obronnymi i dwoma świątyniami, świętymi 
miejscami dla węgrów i… rumunów, katedry św. Michała, której wystrój należy 
do najpiękniejszych przykładów renesansu następnie 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. Europejska Stolica 
Kultury, niemieckie centrum gotyku w Rumunii, Spacer po zabytkowym centrum,  
w skład którego wchodzą trzy place, gdzie znajdują się charakterystyczne 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. Bukaresztu. 
Zakwaterowanie, Obiadokolacja. Nocleg. 
3 DzieŃ – Po śniadaniu zwiedzanie buKareSzTu często nazywanego „paryżem 
bałkanów” – zobaczymy wzgórze patriarchalne z cerkwią i pałacem patriarchalnym,  
a także na stare miasto 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, cerkwi, 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, 
orientalna 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 widokiem na port. Powrót do hotelu plażowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
6 DzieŃ – wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym
7 DzieŃ - Po śniadaniu wykwaterowanie i Przejazd przez Karpaty do Sinai - resortu 
zwanego perłą Karpat. Zwiedzanie pałacu peLeŞ - bajkowej letniej rezydencji rodziny 
królewskiej. Przejazd do bran-zwiedzanie zamku przedstawianego jako zamek Draculi. 
najczęściej odwiedzane miejsce w rumunii, horror, szok, mrożące krew w żyłach.  
To jest (tak się powszechnie uważa) obiekt numer jeden w Transylwanii. Tak naprawdę 
to zamek królewski z niezliczoną liczbą pokoi, tarasów, wykuszy, przejść. 
Przejazd do hotelu w ok. Bran - Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
8 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 pojedziemydo 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 fortyfikacjami i 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.
9 DzieŃ - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do miejsca wyjazdu. 

uwaGa - KoLejnoŚĆ zwieDzania MoŻe uLec zMianie.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

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.

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

rumunia - PerłY TransYLwanii
wYPoCzYnek naD morzem CzarnYm

Cluj napoca-alba julia-sybin-Bukareszt-konstanca
sinaia-Bran-Brašov-sighisoara



Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe  z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów), 
klimatyzacja, TV SAT, lodówka, radio, telefon budzik, balkon lub taras 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   

KoMpLeKS HoTeLowY MonTeneGro ***/**** - Położony w miejscowości 
Canj tylko  80m od pięknej piaszczysto-żwirkowej plaży oraz 100m od centrum 
miejscowości. Składa się z budynku głównego oraz budynków bocznych. Gospodarze 
i właściciele hotelu poprzez swoją słynną gościnność , gwarantują 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, mini pizzeria, 2 małe baseny, 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.

proGraM FaKuLTaTYwnY: 
• rejS po boce KoTorSKiej - ok. 25 EUR

cena obejmuje: 9 noclegów
• 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 ,przewodników lokalnych 
   oraz system TOUR GUIDE ok. 65 eur
• taksy klimatycznej-1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
• dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os.
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji).

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

Program: 
1 DzieŃ – wyjazd zgodnie z rozkłądem jazdy. 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, która nazywana jest ŁzĄ europY ze względu na czystość 
wody. Jest to 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, 
zwiedzanie pozostałości po pięknym, starym mieście, które zostało uszkodzone 
przez trzęsienie ziemi w 1979 roku (od tego momentu nazywane jest czarnogórskimi 
pompejami).  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. Następnym punktem 
programu będzie MiroVica – najstarsze drzewo oliwne na bałkanach, które owocuje już 
od ponad 2300 lat, chronione dziś jako pomnik przyrody. I wreszcie 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 KoTerSKĄ, 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 Św. 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 wyjazd do albanii -zwiedzanie miasta SzKoDra - jednego  
z najstarszych miast Albanii - spacer na wzgórze zamku rozafa, z którego roztacza się 
przepiękny widok na jezioro Szkoderskie - największe i najbardziej malownicze jezioro 
na Bałkanach, a następnie przejazd do historycznej stolicy albanii - Kruji - położonego 
wysoko w górach miasta, które zachwyca starożytną zabudową. W programie - wizyta  
w zamku i zwiedzanie muzeum poświęconego Skanderbergowi, turecki bazar. Po drodze 
zobaczyć można bunkry, które od wielu lat są wizytówką Albanii i wspomnieniem reżimu 
Envera Hodży. Powrót do hotelu na obiadokolację. 
8 DzieŃ - po śniadaniu- plażowanie, kąpiele, wypoczynek 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 w  godzinach  wieczornych.

RIWIERA 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.

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), uważane 

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

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

kawiarnie oraz restauracje. Čanj posiada przepiękną plażę o długości 1500m, przez miejscowych nazywaną 

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

Plażowan i e
i  zw i edzan i e

skarBY BałkanÓw serBia-CzarnogÓra-aLBania
Belgrad-Tara-moraca-Bar-Budva-kotor-Perast-szkodra

kruja-jezioro szkoderskie-Belgrad



Program: 
1 dzień –  Wyjazd. Przejazd przez terytorium Czech i Austrii. 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, 
Galeria 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. Następnie wyjazd do 
VicenzY - miasta architekta Andrea Palladio - który tu mieszkał i stworzył kilkanaście 
pałaców i innych budowli, do dziś zdobiących miasto. Spacer główną ulicą, nazwaną 
nazwiskiem rzeźbiarza - Corso Andrea Palladio, wejście do najstarszego teatru krytego 
w europie - Teatro olimpico, do najpiękniejszego kościoła w mieście: Santa corona, 
po piazza dei Signiori, Torre di piazza i inne.  Po zakończeniu zwiedzania przejazd do 
hotelu w okolicy  Tarvissio - obiadokolacja - nocleg  
10 dzień -  Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski, powrót w godzinach wieczornych.

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.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

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.

cena obejmuje: 
9 noclegów 
• 1 nocleg w ok. Padwy 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 
• 1 nocleg w ok. Tarvissio  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, 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
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os./pobyt    
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji).

włoCHY - FranCja
włoskie DeLiCje i Lazurowe kLimaTY
Padva-mediolan-genua-san remo-monaco-monte Carlo-nicea

eze-Cannes-wnecja-Vincenza



Jeszcze raz u Ojca Świętego

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

Program: 

1 DzieŃ – wyjazd do Włoch zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd  przez  terytorium Czech  
i Austrii. W trakcie przejazdu będą organizowane, co kilka godzin, krótkie postoje.
2 DzieŃ – w godzinach 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 9h.) Przejazd do paDwY – krótkie zwiedzanie: bazylika 
Św. antoniego historyczne centrum, piazza del erbe. 
Przyjazd do hotelu w ok. Padwy - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DzieŃ – po śniadaniu wyjazd 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. 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.  
Przejazd do hotelu w ok. RZYMU - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 DzieŃ - po śniadaniu przejazd do NEAPOLU – rejs statkiem na capri – najpiękniejszą  
z włoskich wysp pobyt na wyspie - zwiedzanie ogrodów agusta- dla chętnych 
przejazd motorówką wokół wyspy – zwiedzanie grot. Przejazd pod MonTe caSSino 
– zwiedzanie cmentarza polskiego i opactwa benedyktynów. 
Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
5 DzieŃ – po śniadaniu wyjazd do waTYKanu – udział w audiencji Generalnej  
u  papieża Franciszka. Po zakończeniu Audiencji  zwiedzanie  bazyliki i placu  
Św. piotra, gdzie będziemy podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu odrodzenia  
i baroku, wśród nich baldachim z brązu wykonany przez G.L. berniniego i słynną 
„pietę” Michała anioła – „najpiękniejszą rzeźbę przeszłości, teraźniejszości  
i przyszłości.” oraz chwila zadumy nad grobem ojca Świętego w kaplicy  
Św. Sebastiana. Następnie zwiedzanie rzYMu STaroŻYTneGo: coloseum, Forum 
romanum, Forum Trajana, Kapitol, na zakończenie bazylika Św. pawła za Murami. 
Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
6 DzieŃ – po śniadaniu – dalszy ciąg zwiedzania rzYMu - bazylika Św. jana na 
Lateranie, jednej z pierwszych siedzib papieskich i Święte Schody, znane również 
jako Schody piłata. następnie: rzYM baroKowY: - plac wenecki z oŁTarzeM 
ojczYznY, plac i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi -najsłynniejsza fontanna 
świata, plac navona  z Fontanną czterech rzek, panteon. Po zwiedzaniu wyjazd  
z Rzymu w kierunku aSYŻu zwiedzanie: bazylika Św. Franciszka z grobem Świętego, 
Kościół Św. Klary. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini – obiadokolacja, nocleg.
7 DzieŃ – po śniadaniu przejazd do San Marino - spacer trasą turystyczną  
najstarszej na świecie republiki stanowiącej enklawę na terenie włoch. Degustacja 
lokalnych trunków. Zwiedzanie i ewentualne zakupy. 
Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski, 
8 DzieŃ – przejazd przez Czechy - powrót do kraju w godzinach wieczornych.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

cena obejmuje: 
5 noclegów - 1 nocleg w ok. Padwy, 3 noclegi w ok. Rzymu i 1 nocleg w ok. Rimini, hotele *** - pokoje 
2,3,4 - osobowe z łazienkami, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, usługi pilota-przewodnika, 
transport autokarem LUX (klimatyzacja, barek,DVD, WC), ubezpieczenie NW, KL, Choroby Przewlekłe, Bagaż
UWAGI:
• Każdy uczestnik powinien posiadać ok. 125 EUR na wydatki związane z programem (wstęp do obiektów,  
  bilety na statek w Wenecji i na Capri, lokalnych przewodników, wjazdy do miast, system TOUR GUIDE)
• Dopłata do pokoju 1-osobowego – 290 zł 
cena nie obejmuje: 
• Napojów do obiadokolacji.
• taksy klimatycznej 1- 2,50 EUR/dzień /os.-płatnej na miejscu
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os.
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji

włoCHY kLasYCzne - BeLLa iTaLia
wenecja-Padva-Florencja-watykan-rzym-neapol-Capri
                monte Cassino-asyż-san marino



armenia - Perła kaukazu

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

cena obejmuje: 
• 7 noclegów w Armenii w hotelach *** (pokoje 2, 3 os z łazienkami i TV ) - 4 noclegi w Erewaniu,   
   2 noclegi w Goris, 1 nocleg w ok. Jeziora Sevan
• wyżywienie wg programu: 7 śniadań, 5 kolacji, 1 obiad
• degustacja  wina oraz lokalnej owocowej wódki wg programu
• opieka polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
• opiekę licencjonowanego pilota 
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• transport podczas realizacji programu
• ubezpieczenie NNW, KL, Bagaż, Choroby Przewlekłe 
• woda butelkowana niegazowana (0.5 l dziennie os.)
cena nie obejmuje:
• kosztu przelotu;  Warszawa - Erewan - Warszawa ok. 1100-1400 zł w zależności od terminu rezerwacji.
• dodatkowego wyżywienia i innych wydatków własnych
• dopłaty do pokoju 1-os- 590 zł
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 26 zł/os., (doliczana w momencie rezerwacji)

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

w kraju  monastyrów i Chaczkarów

ARMENIA - inaczej Hajastan, jako kraj Zakaukazia jest – najstarszym państwem, które przyjęło 

chrześcijaństwo. Początki Armenii sięgają czasów biblijnych, a według wierzeń, górą, na której 

osiadła Arka Noego był Ararat- święta góra Ormian, która dziś znajduje się na terenie Turcji, 

ale jest doskonale widoczna z każdego miejsca w Armenii. Graniczy z Gruzją i Azerbejdżanem, 

z Turcją, Iranem i z azerską eksklawą Nachiczewanem. Mieszkańców Armenii, cechuje głęboki 

patriotyzm, choć większość z nich żyje poza krajem. Lud ten ma długą historię, którą chętnie dzieli 

się z innymi. Zawierzając opowieściom – pochodzą oni od wnuka Noego – Hajka. Stolicą Armenii 

jest Erywań, który zobaczycie podczas wycieczki objazdowej. Erywań ma wiele do zaoferowania 

turystom – Muzeum Narodowe, zabytkowy gmach poczty na placu głównym, wieżę zegarową, 

a także główny trakt handlowy – ulicę Aboviana. Armenia była terenem ścierania się wpływów 

wielu sąsiadujących mocarstw. Obowiązkowym punktem wycieczki objazdowej do Armenii jest 

Eczmiadzyn, będący ormiańskim Watykanem, gdzie mieści się siedziba katolikosa-głowy Kościoła 

ormiańskiego. W Armenii są i niebosiężne góry, i piękne morze, a właściwie duże jezioro Sewan 

– to wszystko można poczuć i podziwiać podczas przygody z Juventurem. pozwól by armenia 

oczarowała cię swoim pięknem – niebotycznymi górami, malowniczo położonym jeziorem 

Sewan oraz wieloma innymi „perełkami” tego kraju. 

Program:
1 DzieŃ 
 Wylot do Erywania samolotem PLL LOT. 
2 DzieŃ 
Przylot do Erywania (czasu armeńskiego). Transfer do hotelu w Erywaniu. Odpoczynek  
w hotelu po zakwaterowaniu. Późne śniadanie. Zwiedzanie erYwania - SToLicY arMenii 
największego miasta Armenii, założonego w 782 r. p.n.e., czyli starszego od Rzymu o 29 lat 
rozpoczniemy od imponującego widoku na biblijną Górę ararat – czyli świętej góry ormian, 
na której osiadła arka noego. Panoramiczne zwiedzanie miasta autokarem: centrum, plac 
republiki – stanowiący serce erywania, Kaskada, parlament, pałac prezydencki, opera. 
Zwiedzanie MaTenaDaran, czyli inSTYTuTu STaroŻYTnYcH rĘKopiSÓw – w którym 
znajduje się największy zbiór ormiańskich manuskryptów. jest to jeden z największych 
zbiorów rękopisów na świecie. w muzeum zgromadzono ponad 20 000 zbiorów, m.in. 
liczne fragmenty starożytnych oraz wczesnośredniowiecznych manuskryptów, pergaminy 
oraz księgi. Następnie wizyta w cenTruM SzTuKi GaFeSjian – zawiera między innymi 
jedną z najobszerniejszych kolekcji szkła na świecie. Spacer po Erewaniu  do większości 
najciekawszych miejsc w centrum miasta. powiTaLna KoLacja w arMeŃSKiej 
reSTauracji z wineM. 
Po kolacji wieczorny pokaz śpiewających fontann na placu republiki. Nocleg.
3 DzieŃ 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do prowincji wayots Dzor. 
Zwiedzanie norawanK – spektakularny 13-wieczny monastyr, wybudowany na skale  
w wąwozie rzeki arpa. Obiad z winem Areni w restauracji w jaskini.  Zwiedzanie liczącego 
sobie 6 tysięcy lat obserwatorium astrologicznego zorac Karer (Karahuń). w Karahuń 
usłyszeć można podobne dźwięki jak w Stonehenge, a jego nazwa oznacza „śpiewające” 
lub „dźwięczące kamienie”. 
Przejazd do miasta Goris. Zakwaterowanie w hotelu w Goris.
4 DzieŃ 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do cHnDzoreSK, skalnej wioski gdzie można poczuć się tak, 
jakby czas się zatrzymał. Ludzie żyli tu pomiędzy skałami, w tradycyjny sposób w jaskiniach, 
aż to 1958 roku. Przejazd do KLaSzToru TaTew, swego czasu najważniejszego centrum 
duchowego Armenii, zbudowanego na krawędzi gigantycznego klifu i nieodmiennie 
wywołującego w obserwatorach wrażanie niedostępności. Przejazd Tatewskim Tramwajem 
powietrznym. „Skrzydła Tatewu”są najdłuższym na świecie tramwajem powietrznym 
(o czym świadczy wpis do Księgi rekordów Guinnessa). Zwiedzanie klasztoru. 
Powrót do Goris, kolacja, nocleg. 
5 DzieŃ 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do prowincji Gegharkunik przez przełęcz 
Selim, zwiedzanie pozostałości karawanseraju. W średniowiecznej Armenii wzdłuż szlaków 
handlowych wznoszono liczne budynki mające zapewnić schronienie podróżnym. Do takich 
obiektów należy karawanseraj Selim z 1332 r. Przejazd nad jezioro Sewan – jedno  
z największych jezior wysokogórskich na świecie. Zwiedzanie półwyspu Sewan z którego 
roztacza się piękny widok na jezioro. Zakwaterowanie w hotelu nad jeziorem Sewan  
lub w kurorcie CACHKADZOR. Kolacja, nocleg. 
6 DzieŃ 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Garni, niewielkiej 
wsi położonej w prowincji Kotajk. Z kompleksu budowli obejmujących twierdzę, pałac 
i świątynię do dziś zachowała się jedynie ta ostatnia. Roztacza się stąd wspaniały widok 
na okolicę, opisany przez Ryszarda Kapuścińskiego w „Imperium”. Zwiedzanie pogańskiej 
świątyni, poświęconej bogu słońca Mitrze. Zbudowana w roku 77 n. e. przez króla Trdata 
świątynia wykonana jest w stylu grecko-romańskim z charakterystycznymi filarami. Wznosi 
się na skalistym urwisku nad głębokim kanionem. Zwiedzanie KLaSzToru GeGHarD, 
którego nazwa pochodzi od świętej włóczni, która ugodziła Chrystusa na krzyżu. Klasztor, 
wpisany na listę uneSco, jest spektakularnie położony w wielkiej dolinie i częściowo 
wykuty w skale. jest to miejsce święte dla ormian i cel licznych pielgrzymek. Kolacja. 
Degustacja lokalnej owocowej wódki. 
Powrót do Erywania. Nocleg. 
7 DzieŃ 
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do eczMiaDzYnu, duchowego i administracyjnego centrum 
armeńskiego kościoła apostolskiego nazywanego watykanem ormian. Zwiedzanie 
Katedry – która jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Armenii oraz jedną 
z pierwszych świątyń chrześcijańskich na świecie, wzniesiona przez św. Grzegorza 
Oświeciciela po przyjęciu przez Armenię chrześcijaństwa oraz  Kościóła św. Hripsime (Vii w.) 
jednego z najpiękniejszych zabytków sakralnych Armenii; Zwiedzanie werniSaŻu – targu 
rękodzieła, oraz targu owoców, gdzie można znaleźć wiele miejscowych produktów, 
takich jak aromatyczne przyprawy, suszone owoce, dżemy itd. oraz torebki z tradycyjnymi 
wzorami, miedziane jazzve (tygielki do parzenia kawy), ormiańskie zabawki, obrazy 
lokalnych artystów. Powrót do Erywania. Zakwaterowanie w hotelu w Erywaniu. 
KoLacja w arMeŃSKiej reSTauracji z wYSTĘpaMi FoLKLorYSTYcznYMi i wineM. 
8 DzieŃ 
Śniadanie typu breakfast box. Wczesne wykwaterowanie z hotelu. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.     



1 DzieŃ - warSzawa – TeL awiw – beTLejeM  - Zbiórka na lotnisku na dwie godziny przed wylotem. 
Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Spotkanie z przedstawicielem 
lokalnego kontrahenta i przewodnikiem. Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie w hoteluw Betlejem 
lub okolicy, kolacja i nocleg.        
2 DzieŃ - jerozoLiMa - beTLejeM -  Śniadanie w hotelu. Następnie Przejazd do jerozolimy. Wizyta na 
Górze oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła pater 
noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono 
na ścianach. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus 
zapłakał nad losem Jerozolimy. Zobaczymy także Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu 
Góry Oliwnej. Tradycja żydowska mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi  
w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych prze pobliską Złotą Bramę na 
Wzgórze Świątynne. U stóp Góry Oliwnej znajduje się bazylika agonii Tuż obok świątyni rozciąga 
się ogród oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące tu drzewa oliwne mają  
ok. 2000 lat. Wejście bramą Lwów na obszar Starego Miasta. „Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek 
i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach 
przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Od Twierdzy antonia (tu Jezus 
usłyszał wyrok) do Grobu pańskiego prowadzi ok. 1450 kroków (ok. 1200 m.). Bazylika jest jedną  
z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich,  
z których każda ma własne kaplice i ołtarze, i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze 
miejsca w niej to zabudowany pagórek, na którym wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa (po hebrajsku 
zwany Golgota, po łacinie Kalwaria) oraz Jego grobowiec. Powrót do Betlejem. Nad miastem góruje 
bazylika narodzenia pańskiego wybudowana ponad Grotą narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono 
miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali 
hołd małemu Jezusowi. Bazylika Narodzenia przy Placu Żłóbka, na przestrzeni wieków, wielokrotnie 
zmieniała przynależność w ramach wyznania chrześcijańskiego. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest 
jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa. Do bazyliki 
przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. kościół 
św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria 
podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły 
na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Następnie przejazd na pole pasterzy. Obok kościoła 
zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Powrót do 
hotelu w Betlejem lub okolicy, kolacja, nocleg.
3 DzieŃ - jerozoLiMa - Śniadanie w hotelu. Wcześnie rano przejazd do Jerozolimy. Wejście 
na Wzgórze Świątynne, gdzie zobaczymy Meczet al-aksa i Kopułę na Skale (wejście na Wzgórze 
Świątynne uzależnione jest od sytuacji bezpieczeństwa, meczety oglądamy tylko z zewnątrz).  
Przejście uliczkami Starego Miasta pod Ścianę płaczu, zwaną także Murem Zachodnim, 
najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Przejście na Górę Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia 
NMP. Następnie udamy się do wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, 
miejsca ostatniej wieczerzy. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego 
pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego 
najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych 
wśród narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. 
Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Dla chętnych wycieczka 
fakultatywna Jerozolima nocą – 25 USD.
4 DzieŃ - cezarea naDMorSKa – HaiFa – acco – nazareTH – Kana GaLiLejSKa - Śniadanie  
w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej. cezarea jest jednym z najważniejszych 
stanowisk archeologicznych w Izraelu. Następnie udamy się do Haify, zobaczymy m.in. ogrody bahaitów. 
W przepięknych perskich ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą 
mauzoleum twórcy bahaizmu. Przejazd do akki, starożytnego  miasta portowego czas wolny na lunch  
i spacer po mieście. Przejazd do nazaretu. zwiedzanie bazyliki zwiastowania, największej chrześcijańskiej 
świątyni na bliskim wschodzie. wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł o tematyce maryjnej. Można tu 
zobaczyć Matkę boską o skośnych oczach, w turbanie i afrykańskim stroju w krzykliwych kolorach. W tym 
miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę Jego 
syna. Przejście do kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża 
Marii. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia wody w wino na 
weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano kościół Franciszkanów. W środku można zobaczyć 
stare stągwie, a także fragment średniowiecznej mozaiki podłogowej. Przejazd do Tyberiady/Nazaret lub 
okolicy, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
5 DzieŃ-TYberiaDa/nazareT-TabGHa-GÓra bŁoGoSŁawieŃSTw-KaFarnauM-rejS ŁoDziĄ-beTLejeM 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy jeziora 
Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia pięciu 
bochenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5000 głodnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jego nauk. 
Współczesny kościół Rozmnożenia zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się 
kolorowa mozaika podłogowa. Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom 
znajduje się kościół prymatu św. piotra. Przejazd na Górę błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus 
wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu wzgórza wznosi 
się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta 
Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. 
Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z II w. n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej,  
w której nauczał Jezus. rejs łodzią po jeziorze Galilejskim, repliką łodzi z czasu Jezusa. Przejazd do 
Betlejem lub w okolice. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
6 DzieŃ - jerYcHo - Morze MarTwe - Śniadanie w hotelu. Przejazd do Jerycho, uchodzącego 
za najstarsze miasto na świecie. Widok na Górę Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony 
przez szatana. Przejazd przez Qumran, to miejsce odnalezienia zwojów znad Morza Martwego 
napisanych przez Esseńczyków. Z drogi zobaczymy groty, w których odnaleziono manuskrypty 
napisane przez Eseńczyków. Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. 
Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać 
z żadnym innym miejscem na Ziemi. Jego wody wypełniają najniższą część tektonicznego rowu 
Jordanu – tafla wody znajduje się obecnie na głębokości 418 m p.p.m. i ciągle się obniża. Okolice 
Morza Martwego to wielkie naturalne uzdrowisko między innymi dzięki wysokiej zawartości tlenu  
w powietrzu oraz intensywnemu parowaniu słonej wody, która jak filtr zatrzymuje szkodliwe 
promienie słoneczne. Można, więc bez obaw o poparzenia wygrzewać się na słońcu. Jednak 
najpopularniejsza formą terapii jest wysmarowanie się czarnym błotem. Według legendy po błoto  
z EinBokek  najsłynniejszego kąpieliska przysyłała wyprawy egipska królowa Kleopatra. Powrót do hotelu  
w Betlejem lub okolicy, kolacja, nocleg. Dla chętnych wycieczka fakultatywna na Masadę – 65 uSD/os.
7 DzieŃ - beTLejeM – TeL awiw- Śniadanie w hotelu. Dzień wolny przeznaczony na zakupy, 
indywidualne zwiedzanie. Dla chętnych wycieczka fakultatywna do Tel awiwu. – 45 uSD/os.         
8 DzieŃ - TeL awiw – warSzawa - Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko Ben 
Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Polski.

Program: 

cena obejmuje: 
• Transport: samolot Warszawa-Tel Awiw – Warszawa, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny 8kg/os  
   i bagaż główny 23kg/os
• Zakwaterowanie (rozpoczętych 7 noclegów przy lotach z Warszawy,6 przy pozostałych lotniskach) 
   hotele klasy turystycznej, pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TV 
• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie w formie bufetu (śniadania i obiadokolacje)
• System tourguide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem.
• Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania
• Opiekę pilota oraz polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania 
• Ubezpieczenie NW (4 000 EUR), KL i choroby przewlekłe (150 000 EUR), bagaż (400 EUR)
cena nie obejmuje: 
• Biletów wstępu, obligatoryjnych napiwków dla kierowców,  kosztów realizacji programu (185 uSD os).
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 26 zł/os., (doliczana w momencie rezerwacji)
• Napoi do obiadokolacji 
• Dopłata do pokoju 1-os + 630 zł
Uwagi: 
• Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
• Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego  
   powrotu.
• istnieje możliwość wylotu z wrocławia, Gdańska, poznania i Lublina (6 rozpoczętych noclegów,  
   program ulega zmianie)
• istnieje możliwość zakupu Gwarancji niezmienności ceny

*Cena wycieczki może ulec zmianie w zależności od kursu walut

izraeL - wYPrawa Do ziemi ŚwiĘTej
jerozolima-Betlejem-góra oliwna-Hajfa-nazareth-kana galilejska

-jezioro galilejskie-Tabgha-góra Błogosławienstw-kafarnau
jerycho-morze martwe



Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

cena obejmuje: 
4 NOCLEGi - 1 w Alba Julia, 1 w Sibiu, 1 w ok Sighisoary, 1 w ok. Baia Mare (hotele *** 
pokoje 2,3 - osobowe z łazienkami, TV), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, opiekę 
pilota - przewodnika, transport autokarem LUX, ubezpieczenie NW i KL, bagaż oraz Choroby Przewlekłe 
cena nie obejmuje:
• napoi do obiadokolacji 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów + kolacja z degustacją wina i alkoholi, system TOR-GUIDE - ok.45 EUR
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os. 
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji).

Program: 
1 DzieŃ – Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy w kierunku Węgier.
2 DzieŃ – w godz. rannych  przyjazd  do ORADEI - węgierskiego, zagarniętego przez 
Rumunię miasta, zwanego onegdaj Novym Warażdzinem. Centrum miasta wzorowane 
jest na wiedeńskiej secesji, imponujące kamienice, monumentalne eklektyczne świątynie 
katolickie, ruiny ceglanej cytadeli austriackiej. W północnej części miasta zachwycający 
barokowy pałac biskupi i największa w całym kraju barokowa katedra rzymsko-katolicka. 
Spacer przez centrum stolicy regionu Kriszana oglądamy: katedrę rzymsko-katolicką, 
pałac biskupi, główną promenadą i reprezentacyjnym deptakiem ul. republiki  
z secesyjnymi, odbudowywanymi kamienicami, budynek teatru węgierskiego, pasaż 
„czarny orzeł”, uniwersytet, plac wolności, cerkiew pod księżycem, nadbrzeże Kriszu 
Szalonego, synagoga reformowana, okolice barokowej cytadeli. Przejazd przełęczą 
pitra craiului do miasta CLUJ NAPOCA - Spacer po starym mieście z gotyckim kościołem 
pw. św. Michała i pomnikiem króla Macieja Korwina z 1902 r., pałacem banffy - 
najznakomitszym barokowym pałacem miejskim Siedmiogrodu, uniwersytetem 
babes-bolyai i kościołem reformowanym, a także placem avrama iancu z prawosławną 
katedrą i Teatrem narodowym.  Przejazd do  alba julia. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg.  
3 DzieŃ – po śniadaniu zwiedzanie miasta ALBA JULIA - to przede wszystkim twierdza alba 
Karolina ze zrekonstruowanymi ceglanymi murami obronnymi i dwoma świątyniami, 
świętymi miejscami dla węgrów i… rumunów. To katedra św. Michała z Xiii w. 
okazały pałac biskupi oraz wybudowany w latach dwudziestych najbardziej okazały  
w rumunii sobór koronacyjny, bowiem tutaj koronowany był Ferdynand i władca 
zjednoczonej rumunii, gmach parlamentu, cerkiew koronacyjna, pomnik Michała 
zwycięskiego. 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, określanego mianem miasta artystów, miejsca corocznego 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, w 2007 r. Europejskiej Stolicy Kultury, Spacer 
po zabytkowym centrum w poszukiwaniu słynnych „sybińskich oczu” poprzez plac Duży 
pełniący funkcję rynku miejskiego, plac Mały z Mostem Kłamców (według tradycji jeśli 
ktoś skłamie na moście, ten ma się zawalić) i plac Huet z katedrą luterańską wspartą  
nigdy nie zdobytymi przez wrogów fortyfikacjami. Po zwiedzaniu miasta zakwaterowanie 
w hotelu w Sibiu. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 DzieŃ – po śniadaniu przejazd do miasta 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. Jego 
architektura idealnie pasuje do legend o „księciu ciemności”, który podobno tu niegdyś 
mieszkał. Przejazd do miasta BRAŠOV - inaczej Kronnenburg - miasto kupców  z cudownej 
urody starówką. Największe i najwspanialsze miasto Siedmiogrodu. Super atrakcje na 
każdym kroku, możliwość przejażdżki kolejką gondolową na Górę Tampa (955 m n.p.m.) 
- przepiękna panorama miasta i okolic Starówka, rynek i gotycki kocioł czarna bazylika. 
Przejazd do RUPEA Zwiedzanie ruin unikatowego obronnego zamku chłopskiego, perły 
Transylwanii. Przejazd do miasta SiGHiSoara. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
5 DzieŃ – po śniadaniu zwiedzanie SiGHiSoarY – fascynujące miasto, największa   
w europie cytadela obronna na wzgórzu miejskim. Kościoły, malownicze zaułki  
i wąskie średniowieczne, brukowane uliczki, kamieniczki jak z bajki, kościół obronny, 
kościół ewangelicki, dziedzińce. zwiedzanie Górnego Miasta: wieża zegarowa, Kościół 
Klasztorny, Kościół na wzgórzu, cmentarz. No i niespodzianka - Dom Drakuli - w tym mieście 
urodził się Dracula, zachował się dom w którym książę spędził całe dzieciństwo. Przejazd do 
TarGu MureS, zwiedzanie centrum kulturalnej stolicy Węgrów, jednej z najpiękniejszych 
cerkwi barokowych Rumunii. Przejazd do stolicy regionu miasta baia Mare.  
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.  
6 DzieŃ – po śniadaniu Przejazd do wioski SapanTa - Absolutnie unikatowe miejsce,  
super ciekawostka i magnes ciągnący ludzi z całego świata. To VeSeL ciMinTur – wesoły 
cmentarz. Kolorowa nekropolia z nagrobkami wymalowanymi w błękitne barwy 
przez samouka rzeźbiarza, najdoskonalszy przykład sztuki prymitywnej w europie.  
Po drodze drewniane cerkwie z najwyższymi na naszym kontynencie, strzelistymi wieżycami  
i niesamowite wioski w dolinie rzeki Izy w których czas zatrzymał się sto lat temu. 
Przejazd trasą przez góry do wioski cerTeze. Wioska jest zbudowana w ciągu ostatnich 
ośmiu lat przez emigrantów. Architektura jest tak bogata i niezwykła. W samym centrum 
został wybudowany pałac renesansowy przeniesiony z Toskanii, z rzeźbami Michała  
Anioła, freskami Rafaela, wolutami Canaletto.  
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do Polski w godz. nocnych.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

rumunia - ŚLaDami HraBiego DraCuLi
oradea-Lacul Tarnita-Cluj napoca-Tudra-alba julia-sibiu-Bran

Brasov-sighisoara-Targu mures-Baia mare sapanta-Certeze



Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

cena obejmuje: 
• 5 noclegów: 1 nocleg w ok. Lublany, 1 nocleg w ok. Splitu, 3  noclegi w Dalmacji na Riwierze Adriatyckiej,  
  hotele ***,  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TV 
• Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji 
• transport autokarem LUX  (klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie NW, Kl , Choroby Przewlekłe i bagaż
 cena nie obejmuje:
• kosztu  wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast, 
   systemu TOUR GUIDE- ok. 90 EUR
• napoi do obiadokolacji 
• dopłaty do pokoju 1-os- 290 zł
• taksy klimatycznej płatnej na miejscu 1EUR/dzień/osoba
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os. 
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji).

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

Program: 
1 DzieŃ  -  Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię. Przejazd do  
LubLanY – stolicy Słowenii. Spacer po historycznym centrum - plac preserena, Kościół 
zwiastowania-jeden z symboli miasta, potrójny Most, Katedra Św. Mikołaja, ratusz, Most  
Szewców. Przejazd do hotelu w ok. Lublany -  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.                 
2 DzieŃ – po śniadaniu przejazd do poSTojnej - zwiedzanie słynnej jaskini 
zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty tworzą tu 
bajkowy świat, następnie przejazd do TrieSTu - miasta stworzonego przez dynastię 
Habsburgów, z portem w centrum miasta, które stanowiło dostęp wiednia 
do adriatyku. Spacer po piazza dell’ unita d’italia (placu zjednoczenia włoch), 
następnie wizyta na wzgórzu San Giusto z zamkiem i katedrą o tej samej nazwie. 
Zobaczymy również port oraz canale Grande. 
Przejazd do hotelu w ok. Splitu - obiadokolacja, nocleg.
3 DzieŃ – po śniadaniu przejazd do SpLiTu - największego miasta Dalmacji.  
zwiedzanie Splitu m.in. Stare Miasto, pałac Dioklecjana, ratusz, port. Przejazd do 
TroGiru – zwiedzanie pięknego średniowiecznego miasta, otoczonego morzem, 
wśród roślinności śródziemnomorskiej. Spacer wąskimi uliczkami starego miasta, 
wpisanego na listę uneSco: rynek, ratusz, kościół św. jana chrzciciela, zwiedzanie 
budowanej przez cztery wieki katedry św. wawrzyńca). 
Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej - obiadokolacja, nocleg
4 DzieŃ - po śniadaniu przejazd do MeDjuGorje – znanego miejsca pielgrzymkowego 
miejsca, gdzie w 1981 r. objawiła się Matka boska. zwiedzenie sanktuarium,  
a także spacer na Górę objawień. Przejazd do MoSTaru – zwiedzanie unikatowego 
kamiennego miasta położonego w Dolinie neretwy, miasta, które najbardziej 
ucierpiało w trakcie wojny na Bałkanach: kamienny Stary Most łączący dzielnicę 
chrześcijańską z Mułzumańską wpisany na listę uneSco, meczet Koski Mehmed 
paszy, dzielnica Kujundziluk carsija z licznymi restauracjami, sklepami i meczetami. 
Następnie udamy się trasą wojenną po Mostarze, w trakcie której zapoznamy się  
z przebiegiem wojny w miasteczku oraz odwiedzimy m.in aleję Snajperów.  
Powrót do hotelu odpoczynek, plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 
5 DzieŃ – Po śniadaniu wyjazd do DubrowniKa – najpiękniejszego miasta chorwacji 
ogłoszonego przez uneSco dziedzictwem Kultury światowej z cudowna kamienną 
starówką Spacer po placa, tętniącej życiem arterii starego miasta, od wielkiej 
Fontanny onufrego do placu Luža z reprezentacyjnymi budowlami: wieżą 
zegarową, teatrem, pięknym pałacem Sponza i kościołem św. błażeja, patrona 
miasta. zwiedzanie katedry wniebowzięcia najświętszej Marii panny oraz klasztoru 
franciszkanów z XiV w. i najstarszej apteki w europie. 
Powrót  do hotelu  odpoczynek, plażowanie – obiadokolacja nocleg.
6 DzieŃ – po śniadaniu przejazd do parku narodowego KrKa - jednej z największych  
atrakcji krajobrazowych w chorwacji - magiczna kraina, gdzie rzeka Krka przebija się do 
morza tworząc liczne jeziora, wodospady - 17 kaskad szerokich prawie na 100 m oraz 
strumienie. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd do Polski.  
7 DzieŃ – powrót w godzinach ranno/południowych.

słowenia-włoCHY-CHorwaCja-HerCegowina
 wzDłuŻ wYBrzeŻa aDriaTYku
Lublana-jaskinia Postojna-Triest-split Trogir-Dubrownik

medjugorie-mostar-krka



cena obejmuje: 5 noclegów
3 noclegi na luksusowym statku w kabinach 4-osobowych wewnętrznych z prysznicem i wc
• 2 noclegi w Rydze + 2 obiadokolacje i 2 śniadania 
• wyżywienie- 3 śniadania, 1 obiad w Rydze, 1 obiad w Sztokholmie, 1 obiadokolacja na promie 
• transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, DVD, WC)
• opieka pilota
• ubezpieczenie NW- 10.000 zł, Kl- 20.000 EUR  i bagaż - 800 zł, Choroby Przewlekłe.
• przeprawy promowe: 
    Ryga - Sztokholm
    Sztokholm - Helsinki
    Helsinki - Tallin
cena nie obejmuje: 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, komunikacja miejska, 
   systemu TOUR GUIDE- opłata obowiązkowa - ok. 190 SEK/os. i ok.40EUR
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł/os. 
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji).
• napojów do obiadokolacji.

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

BaLTiC Tour - CzTerY sToLiCe 
ryga-sztokholm-Turku-Helsinki-Tallin

zwieDzanie i suPer zaBawa na LuksusowYm sTaTku

podróż luksusowymi statkami, oraz bogaty program dają gwarancję udanego 
wyjazdu. Komfortowe kabiny, eleganckie restauracje, sklepy z nowościami najlepszych 
firm oferowane w przystępnych cenach, rozrywki międzynarodowe i prawdziwa 
atmosfera kasyna – wszystko  to czeka na Państwa na pokładzie promu. 
Odwiedzimy cztery kraje i cztery różne kultury.

Program: 
1 DzieŃ - Wyjazd we wczesnych godz. rannych. Przejazd przez Litwę, Łotwę. Przyjazd do 
Hotelu w Rydze Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DzieŃ - Po śniadaniu zwiedzanie rYGi, gdzie zobaczymy ryską secesję - spacer  
tzw. Szlakiem ryskich Klejnotów art. nouveau. Piesze zwiedzanie miasta - pomnik 
wolności- symbol niepodległości, Łotewska opera narodowa, ryska starówka - Mała  
i Duża Gildia, Koci Dom, pozostałości fortyfikacji - baszta prochowa, brama Szwedzka, 
Trzej bracia, protestancka katedra nMp- największy kościół w krajach bałtyckich, rynek  
z Domem bractwa czarnogłowych i Domem wagi, kościół luterański św. piotra, panorama 
ryskiej starówki z drugiego brzegu Dźwiny. Obiad. Zaokrętowanie na prom z Rygi do 
Sztokholmu - wypłynięcie 17.30, nocleg na promie. Możliwość skorzystania z oferty sklepów, 
barów. DYSKoTeKa - szalona zabawa do białego rana.
3 DzieŃ - Śniadanie na statku, wyokrętowanie w SzToKHoLMie - stolicy Szwecji nazywanej 
wenecją północy. Spacer po jednej z najciekawszych europejskich stolic. zobaczymy 
niewielkie i pełne uroku Stare Miasto (Gamla stan). Jego początki sięgają XIII w. i ślady 
burzliwej historii miasta odkrywane są do dziś. pałac Królewski, gdzie można podziwiać 
uroczystą zmianę warty. Katedra i Muzeum nobla, które przybliża ponad 100-letnią historię 
słynnej Nagrody. Główny plac Starego Miasta, rynek – Stortorget. Następnie spacer na 
kolejną z wysp: Kungsholmen, zwiedzanie ratusza miejskiego, Wizyta w Muzeum statku 
Vasa (Vasamuseet), jedynego w całości zachowanego okrętu z XVII w. Obiad w restauracji 
w mieście. Wieczorem zaokrętowanie na statek do Turku, nocleg na promie. Możliwość 
skorzystania z oferty sklepów, barów. DYSKoTeKa - szalona zabawa do białego rana.
4 DzieŃ - Po śniadaniu wyokrętowanie w fińskim porcie TurKu. Spacer po starówce 
najstarszego fińskiego miasta i historycznej stolicy Finlandii, które w XVI wieku było siedzibą 
Jana III Wazy i jego żony Katarzyny Jagiellonki- zamek Turun Linna, gotycka katedra, główny 
plac targowy. Przejazd do HeLSineK zwiedzanie z przewodnikiem współczesnej stolicy 
Finlandi - aleja Mannerheima i budynek parlamentu, wykuty w skale kościół protestancki 
Temppeliauko, park Sibeliusa z oryginalnym pomnikiem kompozytora przypominającym 
gigantyczne organyi słynny stadion olimpijski z pomnikiem paavo nurmiego, najwy-
bitniejszego długodystansowca świata lat 30-tych XX wieku. Spacer po centrum: plac Senacki 
z Katedrą Luterańską i pomnikiem cara aleksandra ii, prawosławny Sobór uspienski. 
Zaokrętowanie, - wypłynięcie 18.30 Obiadokolacja na promie (bogaty bufet do wyboru 
ponad 50 dań, wino, piwo oraz napoje soft bez ograniczeń w czasie trwania obiadokolacji) 
- czas posiłku 2-3 godz. Nocny rejs do Tallina, nocleg na promie. Możliwość skorzystania  
z oferty sklepów, barów. DYSKoTeKa - szalona zabawa do białego rana.
5 DzieŃ - Po śniadaniu wyokrętowanie w porcie w TaLLinie. Piesze zwiedzanie Tallińskiej 
Starówki - Górne Miasto (wzgórze Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra 
aleksandra newskiego, Katedra Domska, baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne 
Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba Małgorzata, obwarowania 
miejskie). Objazd po mieście - pałac i park w Kadriorgu (z zewnątrz) i nadmorska dzielnica 
pirita. Przejazd do hotelu w  ok. Rygi. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 DzieŃ - Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót w godz. wieczornych.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł
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