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Informacja dla turysty korzystającego z imprez 
organizowanych przez BT HUT PLUS

Biuro czynne jest w godz.8-16 Kraków ul. Ujastek 5 b tel. 12 644 36 86 
Telefony kontaktowe po godz.  pracy: 513 460 491, 513 460 471

 
ZASADY  PRZEJAZDU AUTOKAREM:
1.Każdy pasażer w ramach jednego miejsca może przewieźć jedną torbę/walizkę/ple-
cak oraz 1 sztukę niewielkiego bagażu podręcznego o wymiarach 20x40x40cm, za 
każda dodatkowa sztukę bagażu pobierana jest opłata 50zł. Klient zobowiązany jest do 
punktualnego przybycia, zgodnie z godzinami wyjazdu.
2.Miejsca w autokarze są przydzielane przez Biuro na podstawie kolejności zgłoszeń. O 
numerze miejsca pilot informuje przed wejściem  do autokaru docelowego.
3.Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależ-
nych od  Organizatora, jak również zastrzega sobie prawo do zmiany przystanków i 
godzin odjazdu po wcześniejszym poinformowaniu Klienta. Środki transportu zatrzy-
mują się tylko w wyznaczonych miejscach. Na trasie dojazdowej toalety na postojach 
są płatne we własnym zakresie.
KIERUNKI- GRECJA,BUŁGARIA,MACEDONIA,WĘGRY
POŁĄCZENIA ANTENOWE-DOPŁATY:
Kielce, Częstochowa 65zł,Warszawa,Łódź 80zł,Lublin 90zł,Opole ,Radom 60zł,Wrocław 
70zł,Tarnów ,Katowice 45zł,Tychy,Bielsko Biała 50zł,Poznań ,Gdańsk 130zł
KIERUNKI - Z KATOWIC 
POŁĄCZENIA ANTENOWE-BEZ DOPŁATY
WŁOCHY/autokar/,HISZPANIA,CHORWACJA,MIELNO,USTRONIE MORSKIE, BRENNA, PUST-
KOWO,POGORZELICA, 
Na trasach dojazdowych połączenie antenowe realizowane jest przy minimum 5 oso-
bach, różnymi środkami  transportu auto osobowe, bus, pociąg, autokar z możliwo-
ścią kilku przesiadek. Opiekę nad uczestnikami kolonii  w czasie dojazdu do miejsca 
zbiórki/ i z powrotem sprawuje kierowca pojazdu. W przypadku PKP-konwojent.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Program wycieczek 
jest ramowy, BT HUT PLUS zastrzega sobie możliwość zmian, przy zachowaniu standar-
du, realizacji programu i oferty.
WYCIECZKI OBJAZDOWE: minimalna wymagana ilość uczestników wynosi 30 osób. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy  z powodu braku minimalnej 
ilości uczestników, o czym powiadomi na piśmie Klientów nie później niż na 10 dni 
przed rozpoczęciem imprezy.
UWAGA: wymagany ważny/co najmniej 3-m-ce od końca ważności/ paszport lub waż-
ny dowód osobisty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby z nieważnymi  
dokumentami podróżnymi.
Dla dzieci i ,młodzieży szkolnej wskazane jest zabieranie ważnej legitymacji szkolnej.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: wycieczki fakultatywne są organizowane przez miej-
scowych partnerów 
Wycieczki można też kupić w BIURZE TURYSTYCZNYM HUT PLUS. 

Biuro Turystyki Hut Plus ubezpiecza swoich klientów na podstawie umowy generalnej w Signal 
Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A na kwotę KL 30000 €, NWW 15000 zł, bagaż 1000 zł

Zalecamy też posiadanie bezpłatnej karty EKUZ
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SPIS WYCIECZEK / OBOZÓW / KOLONI / WCZASÓW

WYPOCZYNEK ZAGRANICA
Bułgaria Słoneczny Brzeg samolot + autokar
Bułgaria Rumunia Węgry autokar
Włochy Abruzja majówka autokar
Włochy Abruzja samolot + autokar
Grecja Stomio autokar
Grecja Platamonas- Nei Pori samolot
Chorwacja Opatija autokar
Hiszpania Lloret de Mar samolot
Węgry Hajduszoboszlo autokar
Węgry dla seniora autokar
Ukraina Truskawiec sanatorium autokar
Słowacja Rajeckie Teplice autokar

WYPOCZYNEK KRAJ
Morze: Pustkowo  autokar
Morze: Mielno autokar
Morze: Mielno apartamenty
Góry: Muszyna Złockie autokar
Święta: Busko Zdrój

WYCIECZKI ZAGRANICA
Grecja Leptokaria samolot
Portugalia samolot
Hiszpania Andaluzja samolot
Paryż Lourdes La Salette autokar
Budapeszt autokar
Lwów Złota Podkowa, Żółkiew autokar
Morawy Czechy autokar
Adrspach – Praga autokar
Kotlina Kłodzka- Praga autokar

OBOZY KOLONIE
Bułgaria Słoneczny Brzeg samolot + autokar
Grecja Stomio autokar
Chorwacja Opatija autokar
Brenna obóz konny

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

16
16
17
18
19

20
21
22
23
23
24
24
25
26

27
28
29
30
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HOTEL GLARUS *** / kategoria lokalna/
Położenie:  2 budynki hotelowe: 2 i 6-piętrowy o wysokim 
standardzie, znajdujące się w starej, zadrzewionej części ku-
rortu, tuż przy plaży, niedaleko od centrum miasta. Obok ho-
telu przepiękna promenada spacerowa.
Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przecho-
walnia bagażu, restauracja z tarasem przy basenie, punkt 
wymiany walut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen dla 
dzieci ze ślizgawką, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, masaże, 
łaźnia turecka, WIFI dostępne w holu wejściowym koło re-
cepcji.
Zakwaterowanie: 2, 3 - osobowe z łazienkami (suszarka do 
włosów),  klimatyzacja, telefon, telewizor, balkon.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE
Od 7:00-10:00 – śniadanie w restauracji w formie bufetu.
12:00-13:00 – obiad w restauracji w formie bufetu.
15:00-17:00 – lody, słodycze, pizza.
18:00-20:00 – kolacja w restauracji w formie bufetu.
11;00-23;00 – Bułgarskie napoje alkoholowe, napoje 
                       bezalkoholowe z automatu.
7:00-22:00   – ciepłe napoje, woda , napoje 
                       bezalkoholowe z automatu.
Pobyt od obiadokolacji do śniadania.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Uja-
stek 1 (KOMBINAT bud. „S”). Przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię.
2 Dzień: Przyjazd do Bułgarii, zakwaterowanie w godz. po-
południowych, obiadokolacja, nocleg.
3-10 Dzień:Wypoczynek, możliwość uczestnictwa w wy-
cieczkach fakultatywnych.
11 Dzień:Po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. W go-
dzinach popołudniowych wyjazd do Polski, przejazd przez 
Bułgarię Serbię, Węgry, Słowację. 
12 Dzień:Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: wg wybranej opcji:
9 noclegów
12 noclegów * 

SAMOLOT: 
7 noclegów, przelot samolotem, transfer lotnisko- hotel- 
lotnisko, Zbiórka o godz. 10:00 na lotnisku w Krakowie, wylot 
o godz.11;10.  Wyżywienie ALL INCLUSIVE, lokalne napoje al-
koholowe, transport komfortowym autokarem, serwis hote-
lowy: korzystanie z basenu, leżaków, parasoli, opiekę pilota w 
podróży (dot. wyjazdów autokarowych) ,rezydent na miejscu 
wypoczynku,  ubezpieczenie:  KL + NNW+ bagaż, podatek 

Vat. W dniu powrotu o godz.10 transfer na lotnisko, wylot 
do Krakowa o godz. 14:30.

CENA NIE ZAWIERA:
 *opłaty na TFG-10zł/osobę* ubezpieczenia od chorób prze-
wlekłych* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy* 
dopłaty do połączeń antenowych * taksy miejscowej: osoba 
dorosła 1 € doba, dzieci 2-12 lat 0,5 € doba, dzieci do lat 2 
bez opłaty.

TERMINY I CENA :
30.06-11.07.2020   351 € + 694 zł razem ok. 2220 zł
09.07-20.07.2020   351 € + 694 zł razem ok. 2220 zł
18.07-29.07.2020   351 € + 694 zł razem ok. 2220 zł
27.07-07.08.2020   351 € + 694 zł razem ok. 2220 zł
05.08-19.08.2020   468 € + 694 zł razem ok. 2730 zł  
                               * 15 dni 
18.08-25.08.2020   280 € + 1560 zł razem ok. 2780 zł
         ** samolot

Zniżki: ( dotyczą ceny w € )
Dzieci do 1,99 lat płacą tylko za przejazd i ubezpieczenie       
425 zł, 
Dziecko 2-11,99 lat jako 3 osoba w pokoju 30% zniżki
Dziecko 2-11,99 lat jako 3 osoba na dostawce 50% zniżki
Osoba dorosła jako 3 osoba w pokoju na dostawce 30% zniżki 
                         

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu sprzedaży   banku PKO BP obowiązu-
jącego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. 
Wpłata w PLN lub w EUR.
Pozycje w tabelce „razem ok.” podane są orientacyjnie-przy-
jęto  kurs 1EUR= ok. 4,35 zł 

SŁONECZNY BRZEG to największy i najbardziej popularny kurort w Bułgarii z rozbudowaną bazą hotelową i gastrono-
miczną, położony w spokojnej zatoce, 40 km na północ od Burgas. Wspaniałe warunki klimatyczne, piaszczysta, piękna plaża 
(8 km długości i 150 m szerokości), różnorodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, tawerny, restauracje i dyskoteki 
zapewniają udany wypoczynek nawet najbardziej wymagającym gościom.

BUŁGARIA / SŁONECZNY BRZEG
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HOTEL GLARUS *** /2 budynki hotelowe: 2 i 6-piętrowy 
o wysokim standardzie, znajdujące się w starej, zadrzewionej 
części kurortu, tuż przy plaży, niedaleko od centrum miasta. 
Obok hotelu przepiękna promenada spacerowa.
Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przecho-
walnia bagażu, restauracja z tarasem przy basenie, punkt 
wymiany walut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen dla 
dzieci ze ślizgawką, plac zabaw dla dzieci, jakuzi, masaże, łaź-
nia turecka, WIFI dostępne w holu wejściowym koło recepcji.
Zakwaterowanie:  3,4 - osobowe z łazienkami (suszarka do 
włosów),  klimatyzacja, telefon, telewizor, balkon. 
Wyżywienie: 3 x dziennie w restauracji hotelowej : 
07.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji w formie bufetu
12.00 – 13.00 – obiad w restauracji w formie bufetu
15.00 – 17.00 – lody, słodycze, pizza
18.00 – 20.00 – kolacja w restauracji w formie bufetu
07.00 – 22.00 – ciepłe napoje, woda, napoje – z automatu 
11.00 – 23.00 – bułgarskie napoje alkoholowe

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd z Polski o godz.7;00  , przejazd przez Sło-
wację, Węgry, do Rumunii , nocleg tranzytowy w okolicy Cluj 
Napoka, wieczorny spacer po stolicy Siedmiogrodu, pozo-
stałości murów obronnych z basztą Krawców, kwartał uni-
wersytecki, Rynek Węgierski z Kościołem św. Michała, dom 
narodzin króla Macieja, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą 
Rumuńską
2 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Słonecznego Brzegu, 
przyjazd późnym wieczorem,  obiadokolacja, nocleg.
3 Dzień: Śniadanie, wypoczynek, po lunchu spacer, lub 
przejazd miejską komunikacją (2 lewa) do Neseberu, miasta 
leżącego na półwyspie, wpisanego na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego UNESCO, obiadokolacja.  
4 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Pomoria  ,spacer po pół-
wyspie do Monastyru św. Jerzego, następnie słone jezioro z 
którego pozyskuje się leczniczą sól,  rejs statkiem do Sozopo-
lu jednego z najważniejszych niegdyś miast portowych, zwie-
dzanie urokliwego starego miasta, powrót na obiadokolację
5 – 8 Dzień: Śniadanie , lunch, Odpoczynek i plażowanie, 
obiadokolacja, nocleg, dla chętnych możliwość udziału w 
wycieczkach fakultatywnych, Warna, Jeep safari, Istambuł ( 
obowiązkowy paszport)
9 Dzień:  Wyjazd po wczesnym śniadaniu,  przejazd obwod-
nicą Bukaresztu , dalej przejazd do Sighisoary, krótkie zwie-
dzanie: Stare Miasto, Kościół Dominikanów, Wieża zegarowa, 
Dom Drakuli, przejazd na nocleg w okolicy Medias, obiado-
kolacja.
10 Dzień:  Po śniadaniu,  przejazd do Hajduszoboszlo, odpo-
czynek, (dla chętnych możliwość kąpieli w basenach leczni-
czych), obiadokolacja, nocleg

11 Dzień:  Śniadanie, wyjazd w godz. południowych ( dla 
chętnych możliwość kąpieli w basenach leczniczych) prze-
jazd przez Słowację, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych.

TERMINY I CENA :
31.08-10.09.2020 - 2100 zł                                            

CENA ZAWIERA: 
Transport, zakwaterowanie:  1 nocleg Węgry, 7 noclegów w 
Bułgarii, 2 noclegi w Rumunii,   wyżywienie zgodnie z ofertą, 
ubezpieczenie, opiekę pilota.

CENA NIE ZAWIERA: 
opłat za wycieczki fakultatywne, rejsu statkiem ok. 19 €, 
wstępu na baseny termalne ok. 2200 HUF, biletów wstępu 
ok. 10 €, dopłaty do pokoju 1 osobowego 400 zł. TFG 10 zł 
 

SŁONECZNY BRZEG to największy i najbardziej popularny kurort w Bułgarii z rozbudowaną bazą hotelową i gastrono-
miczną, położony w spokojnej zatoce, 40 km na północ od Burgas. Wspaniałe warunki klimatyczne, piaszczysta, piękna plaża 
(8 km długości i 150 m szerokości), różnorodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, tawerny, restauracje i dyskoteki 
zapewniają udany wypoczynek nawet najbardziej wymagającym gościom.

BUŁGARIA / RUMUNIA / WĘGRY
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HOTEL SAN REMO*** DEPEDANCE  

Położenie: w miejscowości VILLA ROSA  tuż przy pięknej 
piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza, hotel przy-
jazny dla rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych oraz 
dla zwierząt.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, kli-
matyzacją, balkonem, TV. W pokojach bezpłatny dostęp do        
WI FI , 100 m do plaży .
Wyposażenie: restauracja, bar, sejf w hotelowej recepcji, 
winda, bezpłatny parking, ogród, plac zabaw, bezpłatna wy-
pożyczalnia rowerów, na prywatnej plaży do dyspozycji gości 
hotelu bezpłatne leżaki i parasole, przebieralnie i prysznice 
tylko dla gości hotelowych.
Wyżywienie: FB śniadanie – bufet, lunch i obiadokolacje 
serwowane - wybór z karty, napoje do posiłków, wino do lun-
chu i kolacji, od godz. 11-23 kawa, herbata, woda  w barze  
, tradycyjna kuchnia włoska, regionalne kolacje tematyczne.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd z Krakowie o godz. 16 :00 Przejazd przez 
Czechy, Austrię i Włochy
2 Dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach południowych. Za-
kwaterowanie . Odpoczynek. Kolacja.
3 Dzień: Śniadanie . Czas wolny na plażowanie. Po lunchu 
plaża, dla chętnych możliwość wycieczek rowerowych aleja-

mi wzdłuż  morza Kolacja , wieczorny spacer po okolicy.
4 Dzień: Śniadanie.  Po lunchu wyjazd do San Benedetto del 
Tronto , pobliskiego miasteczka słynącego miedzy innymi z 
pięknej promenady z tysiącami palm i oleandrów .Spacer po 
molo. Czas wolny, możliwość zakupów. Powrót do hotelu na 
kolację . 
5 Dzień: Całodzienna wycieczka do Rzymu (30 €). Zwiedza-
nie Rzymu i Watykanu: Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyń-
ską, zamek i most Anioła, Plac Navona, Panteon, fontanna di 
Trevi . Powrót na kolację.
6 Dzień:  Śniadanie. Plażowanie, po lunchu wyjazd autoka-
rem do GROTAMARE pobliskiego miasteczka na skale. Powrót 
do hotelu na kolację. 
7 Dzień: Śniadanie . Czas wolny na plażowanie. Po lunchu 
plaża, dla chętnych możliwość wycieczek rowerowych aleja-
mi wzdłuż  morza Kolacja , wieczorny spacer po okolicy.
8 Dzień: Po lunchu wykwaterowanie z hotelu  . Wyjazd w 
drogę powrotną do Polski. Przejazd nocny przez Włochy, Au-
strię, Czechy.
9 Dzień: Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach przedpo-
łudniowych.  

TERMINY I CENA :
01- 09.05.2020 - 1640 zł                                            
 

MARTINSICURO to malownicza miejscowość regionu Abruzzo, położona w pobliżu słynnego kurortu San Benedetto del 
Tronto, znana z szerokich, piaszczystych plaż, krystalicznie czystej wody ,promenady nadmorskiej z palmami i licznymi kafej-
kami oraz dużego centrum rekreacji. Wielkim atutem miejscowości są rodzinne restauracje oparte na przysmakach kuchni 
włoskiej oraz tradycyjna gościnność. http://hotelsanremo.it/non-solo-mare/

WŁOCHY ABRUZJA / MARTINSICURO / MAJÓWKA
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WŁOCHY ABRUZJA / MARTINSICURO
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 RAMOWY PROGRAM POBYTU: (autokar)
1 Dzień: Wyjazd: Kraków, ul. Ujastek 1 o godz. 19.00, prze-
jazd przez Czechy, Austrię i Włochy.
2 Dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, 
kolacja, nocleg.
3-10 Dzień: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele w Morzu Ad-
riatyckim, piesze wycieczki po okolicy, Możliwość uczestnic-
twa w płatnych wycieczkach fakultatywnych .
11 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do 
polski ,  przez Włochy, Austrię i Czechy.
12 Dzień: Przyjazd do Krakowa w godzinach rannych.
  
TERMINY I CENA :
05.07-16.07.2020 - 380 € + 824 zł razem ok. 2480 zł
14.07-25.07.2020 - 380 € + 824 zł razem ok. 2480 zł
                                           
CENA ZAWIERA : 
9 noclegów , wyżywienie: śniadania, lunch, obiadokolacje, 
wino i inne napoje do posiłków, kawa, herbata, woda w ba-
rze, animacje na plaży, wieczór z dj, karaoke, serwis plażowy, 
wypożyczenie rowerów na 1 godz. , ubezpieczenie KL+N-
NW+ bagaż.

CENA NIE ZAWIERA: 
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z imprezy, wycieczek fakultatywnych, 
transferu na lotnisko w Krakowie , opłaty obligatoryjnej na 
TFG 15 zl/osobę

RAMOWY PROGRAM POBYTU: (samolot)
1 dzień: Wylot: Kraków- przylot na lotnisko Pescara, transfer 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele w Morzu Adria-
tyckim, piesze wycieczki po okolicy, Możliwość uczestnictwa 
w płatnych wycieczkach fakultatywnych .
8 dzień: Śniadanie, lunch , wykwaterowanie z hotelu, trans-
fer na lotnisko, przylot do Krakowa w godzinach wieczornych

TERMINY I CENA :
29.06-06.07.2020 - 350 € + 1280 zł razem ok. 2800 zł

CENA ZAWIERA : 
7 noclegów , wyżywienie: śniadania, lunch, obiadokolacje, 
wino i inne napoje do posiłków, kawa, herbata, woda w ba-
rze, animacje na plaży, wieczór z dj, karaoke, serwis plażo-
wy, wypożyczenie rowerów ( 1 godz.), transfery na lotnisko 
Pescara-Hotel – Lotnisko Pescara, ubezpieczenie KL+NNW+ 
bagaż , bilet lotniczy Kraków-Pescara-Kraków / bagaż pod-
ręczny zgodnie z regulaminem przewoźnika /,

CENA NIE ZAWIERA: 
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z imprezy, wycieczek fakultatywnych, 
transferu na lotnisko w Krakowie , opłaty obligatoryjnej na 
TFG 15 zl/osobę

MARTINSICURO to malownicza miejscowość regionu Abruzzo, położona w pobliżu słynnego kurortu San Benedetto del 
Tronto, znana z szerokich, piaszczystych plaż, krystalicznie czystej wody ,promenady nadmorskiej z palmami i licznymi kafej-
kami oraz dużego centrum rekreacji. Wielkim atutem miejscowości są rodzinne restauracje oparte na przysmakach kuchni 
włoskiej oraz tradycyjna gościnność. http://hotelsanremo.it/non-solo-mare/

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza banku PKO BP obowią-
zującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. Cena „razem około” jest podana 
orientacyjnie –przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN .

ZNIŻKI : Dzieci do lat 12 przy dwóch osobach pełnopłatnych zniżka 400 zł, 3 osoba dorosła w pokoju zniżka 200 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
RZYM CENA ok 45 €.
ANCONA i SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO DOMU W LORETTO CENA ok 35 € 

Wycieczki odbywają się przy frekwencji co najmniej 30 osób .
Ceny wycieczek fakultatywnych podane są orientacyjnie.

HOTEL SAN REMO*** DEPEDANCE  

Położenie: VILLA ROSA - MARTINSICURO tuż przy pięknej 
piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza, hotel przy-
jazny dla rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych oraz 
dla zwierząt.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, klima-
tyzacją, balkonem, TV. W pokojach bezpłatny dostęp do WI 
FI , 100 m do plaży .
Wyposażenie: restauracja, bar, sejf w hotelowej recepcji, 
winda, bezpłatny parking, ogród, plac zabaw, bezpłatna wy-
pożyczalnia rowerów, na prywatnej plaży do dyspozycji gości 
hotelu bezpłatne leżaki i parasole, przebieralnie i prysznice 
tylko dla gości hotelowych.
Wyżywienie: FB śniadanie – bufet, lunch i obiadokolacje 
serwowane - wybór z karty, napoje do posiłków, wino do lun-
chu i kolacji, od godz. 11-23 kawa, herbata, woda  w barze  
, tradycyjna kuchnia włoska, regionalne kolacje tematyczne.
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HOTEL „ALEXIOU”- położony ok.250m od piaszczystej 
plaży i promenady nadmorskiej z licznymi tawernami przy 
plaży.
Zakwaterowanie: 2,3 osobowe z łazienkami i balkonami, 
klimatyzacją ,telewizor ,lodówka. Na wyposażeniu są ręczniki 
i Wifi.
Wyżywienie:3 x dziennie: śniadanie, lunch i obiadokolacja 
serwowana. Napoje do posiłków: śniadanie: kawa ,herbata 
,sok, woda, obiadokolacja :woda. Kuchnia grecka. Restaura-
cja położona jest na tarasie hotelowym, z pięknym widokiem 
na morze Egejskie. Szczególnie urokliwe są wschody i zacho-
dy słońca. Restauracja posiada certyfikat zdrowej żywności.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd o godz.9.00 z Krakowa ul. Ujastek 1
2-10 Dzień: Wypoczynek ,kąpiele słoneczne i morskie. Moż-
liwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych organi-
zowanych przez greckiego partnera.
11 Dzień:Po śniadaniu ,pakowanie bagaży i wyjazd w kie-
runku Polski. Przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry, Sło-
wację.
12 Dzień:Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
Przejazd autokarem na trasie Kraków -Grecja -Kraków,9 noc-
legów w pok.2,3 osobowych z klimatyzacją ,3 x dziennie wy-
żywienie serwowane, opieka pilota, ubezpieczenie KL+NN-
W+bagaż.

CENA NIE ZAWIERA:
świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakulta-
tywnych, dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji z wyjazdu/ok.3%ceny wyjazdu/,ubezpieczenia od cho-
rób przewlekłych, opłaty na fundusz gwarancyjny w cenie 
10zł,opłaty za przejazdy antenowe, taksa lokalna 0,5 € 1 
dzień/1osoba.

TERMIN I CENA:
22.07-02.08.2020 - 230 € + 695 zł razem ok.   1695 zł
31.07-11.08.2020 - 230 € + 695 zł razem ok.   1695 zł

ZNIŻKI: 
Dzieci do 11,99 l jako trzecia osoba w pokoju 200 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
organizowane są z polskim przewodnikiem przez miejscowe 
biuro greckie,
Ateny-45eur,Meteory-30eur+3eur wstęp,Olimp-20eur,Salo-
niki-25eur,Wieczór Grecki-20eur,Skiatos-45eur,Delfy-35eur

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu banku PKO BP obowiązującego w dniu 
dokonania ostatecznej zapłaty +kwota w zł. Wpłata w PLN 
lub w EUR. Pozycje w pozycji są orientacyjne -przyjęto kurs 
1EUR=ok.4.35zł.

UWAGA: wymagany ważny paszport lub dowód osobi-
sty/co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu/

GRECJA to kraj starożytnych bogów. To kraina pełna słońca ,uroku i spokoju. Ciepłe morze i niekończące się plaże gwa-
rantują udany wypoczynek. 
STOMIO położone na południe od Riwiery Olimpijskiej, ok 180 km od Salonik, pomiędzy deltą rzeki Pinios, piaszczystą 
plażą i zboczem góry Kissawos, niewielkie miasteczko rybackie z tawernami i kafejkami które zapewniają świeże ryby i owo-
ce morza oraz wiele lokalnych przysmaków. Wieczorami wszędzie słychać muzykę grecką, a chłodne wino Retsina idealnie 
gasi pragnienie. Piaszczysta długa plaża, czysta woda morska Morza Egejskiego, spokojna i wolna od turystów miejscowość 
umożliwia urozmaicony wypoczynek spragnionym ciszy i spokoju.

GRECJA / STOMIO
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HOTEL MELATHRON ***
Położenie: główny budek hotelu leży w niewielkiej odległo-
ści od centrum Platamonas i centrum Nei Pori,ok 200m od 
szerokiej piaszczystej plaży. Trzygwiazdkowy hotel w zacisz-
nej okolicy otoczony piękna zielenią, nowoczesne wnętrza, 
basen oraz grecka kuchnia, a wszystko to zaledwie kilka kro-
ków od piaszczystej plaży. miła i uprzejma obsługa dbająca 
o swoich gości, czyste pokoje, dobra kuchnia serwująca po-
trawy greckie oraz europejskie. Wspaniała kawa parzona na 
grecki sposób.
Zakwaterowanie: 1,2,3  osobowe z możliwością dostawki, 
łazienka z WC i prysznicem, suszarka do włosów, klimatyza-
cja, lodówka, większość pokoi posiada balkon. W niektórych 
pokojach dodatkowo aneks kuchenny.  
Wyposażenie: Recepcja ,restauracja, snack bar przy basenie 
basen, parking, taras słoneczny, ogród, W-FI w lobby.
Wyżywienie: Śniadanie  i obiadokolacja w formie bufetu. 
Napoje do śniadania kawa, soki, herbata,  do kolacji woda, 
inne napoje płatne osobno. Pobyt od obiadokolacji do śnia-
dania

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wylot samolotem z Krakowa w godz. popołudnio-
wych .Transfer na trasie Saloniki-Platamonas. Przylot w godz. 
wieczornych. Obiadokolacja, nocleg
2-7 Dzień: Wypoczynek, plażowanie. Możliwość uczestnic-
twa w wycieczkach fakultatywnych
8 Dzień: Śniadanie .Transfer z hotelu / na lotnisko i lotnisko/
hotel  . Wylot w godz. popołudniowych.

TERMIN I CENA:
16.07-23.07.2020 - 320 € + 1210 zł  razem ok. 2600 zł.
                  
ZNIŻKI : 
Dzieci: 2-5,99 l - 500 zł , 6-11,99 l - 300 zł    
 
CENA ZAWIERA : 
transport samolotem,7 noclegów, wyżywienie 2x dzien-
nie/śniadanie i obiadokolacja/napoje do posiłków zgodnie 
z ofertą, opiekę rezydenta,ubezpieczenie:KL+NNW+ba-
gaż,podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: 
obligatoryjnej opłaty na TFG w kwocie 15zł/ osoba ,ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji z imprezy, opłaty za napoje do 
obiadokolacji, greckiego podatku turystycznego około 05-
1,5EURO/dzień

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
Organizowane są z polskim przewodnikiem przez miejsco-
we biuro. Ateny:45 euro ,Meteory 30euro+3 euro/wstęp 
/,Olimp-20 euro,Saloniki-25 euro, Wieczór Grecki-20 eu-
ro,Shiathos-45 euro,Delfy-35 euro

Ceny wycieczek fakultatywnych podane są orientacyjnie.

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza banku PKO BP 
obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + 
kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. Cena „razem około” 
jest podana orientacyjnie –przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN .

UWAGA: wymagany ważny paszport lub dowód osobi-
sty/co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu/

PLATAMONAS to niewielkie greckie miasteczko, położone na stokach masywu Olimpu z szeroką piaszczysta plażą. To 
miejscowość otoczona gajami oliwnymi, pełna spokoju i tradycyjnej greckiej atmosfery.  Piaszczysta plaża ,błękitne wody 
Morza Egejskiego  ,liczne tawerny położone nad sama wodą sprawia że jest to świetne miejsce na relaksujący, rodzinny urlop.

GRECJA PLATAMONAS / NEI PORI
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HOTEL SMART SELECTION ISTRIA***
Położenie: położony jest bezpośrednio nad morzem, przy 
sławnej nadmorskiej promenadzie Lungo Mare, ok. 300 m 
od centrum Opatiji. Wspaniałe miejsce dla osób, które cenią 
sobie komfort miejsca zakwaterowania – chcą mieć blisko 
zarówno na plażę jak i do licznych kawiarni czy restauracji w 
centrum miasta.
Zakwaterowanie:  Pokoje 2,3,4 osobowe z widokiem na 
ulicę, klimatyzowane, z pełnym węzłem sanitarnym ( ręczni-
ki, suszarka).
Wyposażenie: W hotelu znajdują się: restauracja, bar, ba-
seny/ wewnętrzny i zewnętrzny/, całodobowa recepcja z 
sejfem hotelowym. Za dodatkową opłatą można skorzystać 
z masaży, sauny, wifi, bilarda. Na terenie hotelu znajdują się 
także : punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, 
pralnia chemiczna. Parking hotelowy jest płatny.
Wyżywienie: Restauracja hotelowa słynie ze wspaniałej 
śródziemnomorskiej kuchni bogatej i urozmaiconej w róż-
norodne dania do wyboru. 2 posiłki dziennie : śniadanie w 
formie bufetu szwedzkiego, bogata obiadokolacja w formie 
bufetu, zupy, kilkanaście ciepłych dań do wyboru, desery, 
owoce, napoje z dozownika / woda, soki, wino, piwo/ bez 
ograniczeń !
Transport: Autokar Kraków-Opatija-Kraków

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: O godz. 21.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa - ul. Uja-
stek 1 (Kombinat). Nocny przejazd przez Czechy, Austrię i 
Słowenię.
2 Dzień: Przyjazd do Chorwacji w godz. południowych, za-
kwaterowanie , obiadokolacja, zapoznanie się z okolicą.
3 - 8 Dzień: Śniadanie, wypoczynek, plażowanie i kąpiele 
morskie, piesze spacery promenadą  Lungo Mare na plażę w 
Ićići , możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatyw-
nych.
9 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie zakupy. Wy-
jazd w drogę powrotną do Polski w godzinach południowych.
10 Dzień: Przyjazd do Krakowa we wczesnych  godzinach 
nocnych.

TERMIN I CENA:
12.07-21.07.2020 - 410 € + 760 zł razem ok.   2550 zł 

CENA ZAWIERA :
7 noclegów w pokojach, wyżywienie 2x dziennie w formie 
bufetu, klimatyzację, transport, ubezpieczenie KL, NNW, ba-
gaż, opiekę pilota. 

CENA NIE ZAWIERA:
taksy klimatycznej 1 € osoba/dzień , dopłaty do pokoju z wi-
dokiem na morze 10 € osoba/za dobę tj. 70 € za turnus, 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z imprezy, dopłata do połączeń antenko-
wych. Opłata TFG 10 zł  
  
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu sprzedaży banku PKO BP obowiązu-
jącego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty+ kwota w zł. 
Wpłata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” po-
dane są  orientacyjnie - przyjęto kurs 1 EUR = ok. 4,35PLN.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

*Wyspa KRK – Cres – Fish Piknik ok. 45 EUR.
*Rijeka ok. 5 EUR,
*Pula /z Koloseum/ ok 47 EUR
*Jeziora Plitvickie ok. 47 EUR + bilety wstępu
*Jaskinia Postojnia /Słowenia/ ok. 41 EUR
*Wenecja ok 78 EUR

UWAGA: Obowiązkowo ważny paszport lub dowód 
osobisty. Ceny wycieczek fakultatywnych podano 
orientacyjnie.

OPATIJA to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na północno - wschodnim 
wybrzeżu półwyspu Istria, nazywany często „chorwackim Monte Carlo”. Sercem miasta jest czarująca o każdej porze roku „ 
LUNGO MARE”, czyli długi na 12km deptak spacerowy biegnący z VOLOSKO aż po LOVREN. Wyjątkowo łagodny, śródziemno-
morski klimat, czyste i ciepłe wody Adriatyku, malownicza linia brzegowa, bujna roślinność, przepiękne i starannie pielęgno-
wane miejskie parki, eleganckie i ciekawe architektonicznie wille z czasów monarchii austro -węgierskiej, luksusowe hotele, 
ośrodki wellness - wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę Opatii i sprawia, że co roku chętnie przybywają tutaj turyści 
z całego świata.

CHORWACJA / OPATIJA
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Guitart Central Park***
To niepowtarzalny i najatrakcyjniejszy obiekt hotelowy w tej 
kategorii. Idealnie położony w centrum. Najładniejsza plaża 
Fenals zaledwie 500m od hotelu.  Na terenie kompleksu do 
dyspozycji gości jest aż 5 basenów, tarasy słoneczne sąsiadu-
jące z wodospadami, kaskady opływające kwiatami i ozdob-
nymi krzewami. Bezpłatnie dla gości leżaki. Imponujące za-
plecze sportowe i rekreacyjne, które sprawia, że w hotelu nie 
można się nudzić. Wśród nich m.in. korty tenisowe, siłownia, 
mini bowling, gry zręcznościowe. Ten hotel oferuje najlepsza 
międzynarodową kuchnię w ramach bardzo bogatego bufe-
tu na każdy posiłek.
Do lunchu i obiadokolacji w bufecie regularnie podawane 
pyszne owoce i lody bez ograniczeń. Ponadto rewelacyjny 
program animacyjny, a w nim Wieczory Hiszpańskie, pokazy 
i koncerty na żywo.
Zakwaterowanie: Pokoje wyposażone w TV, szafę, stół i 
krzesła. Łazienka z WC i prysznicem lub wanną. Pokoje dwu 
osobowe, lub trzyosobowe gdzie trzecie łóżko jest zazwyczaj 
pełnowymiarową dostawką, w niektórych pokojach 1 łóżko 
podwójne dla 2 osób, każde ma oddzielną pościel.W poko-
jach bezpłatna klimatyzacja!
Wyżywienie: śniadanie , lunch, kolacja w postaci bardzo bo-
gatego bufetu dań do wyboru i bez ograniczeń.
Napoje - woda, soki, napoje ciepłe i zimne do śniadań bez 
ograniczeń.Napoje w postaci wina i wody serwowanej do 
lunchu i obiadokolacji. Inne napoje opcjonalnie dodatkowo 
płatne.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień:  Spotkanie na lotnisku w Balicach o godz. 15:15 , 
wylot o godz. 17:17 do Barcelona Girona, transfer do hotelu 
w Lloret de Mar, zakwaterowanie, obiadokolacja
2 -7 Dzień:  Wypoczynek, możliwość uczestnictwa w płat-
nych wycieczkach fakultatywnych.  
8 Dzień:  Śniadanie, lunch, wykwaterowanie , przejazd na 
lotnisko 

TERMIN I CENA:
Wczasy
04.07-11.07.2020 - 300 € + 1550 zł  razem ok. 2855 zł.
Obóz
04.07-11.07.2020 - 300 € + 1490 zł  razem ok. 2790 zł

CENA ZAWIERA : 
7 noclegów w pokojach z łazienkami i klimatyzacją w hotelu 
w Hiszpanii  ,3 x dziennie bufet ,transport komfortowym au-
tokarem, opiekę pilota / rezydenta na miejsc, ubezpieczenie 
KL + NNW + bagaż, podatek VAT  

CENA NIE ZAWIERA: 
napojów innych niż woda, wino do obiadów i kolacji w hotelu 
w Hiszpanii, taksa klimatyczna 0,50 e od osoby, emeryci i 
dzieci  do 16  lat nie płacą, ubezpieczenia od chorób prze-
wlekłych , ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
Wycieczki fakultatywne ; wycieczka do Barcelony 45 e ( dla 
chętnych dodatkowo płatny wstęp na stadion Camp Nou 26 
e) , Monserrat- opactwo benedyktynów z figurą Czarnej Ma-
donny. Jest to najświętsze miejsce w Katalonii  32 e , la masia 
show ok. 35 e ,  
Ceny wycieczek fakultatywnych podane są orientacyjnie.

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza banku PKO BP 
obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + 
kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. Cena „razem około” 
jest podana orientacyjnie –przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN .

UWAGA: wymagany ważny paszport lub dowód osobi-
sty/co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu/

LLORET DE MAR jest katalońskim miastem, uznanym za najbardziej popularną miejscowość wakacyjną na Costa Brava 
idealną do zwiedzania i odkrywania pieszo. Pierwotnie wioska rybacka stała się ekskluzywną, modernistyczną miejscowością, 
pełną restauracji, barów, dyskotek, a  oddalenie o 60 km od Barcelony i 40 km od Girony powoduje, że  jest również idealnym 
miejscem wypadowym na wycieczki. Lloret de Mar co roku przyciąga tysiące turystów. Plaża w mieście rok rocznie zdobywa 
Błękitną Flagę.  Nocą neony wielopoziomowych dyskotek wabią wielbicieli  niekończącego się nocnego życia, a ulice wypeł-
niają się tłumami turystów chętnych do wspólnej zabawy. Bary i restauracje tętnią życiem, serwując hiszpańskie przysmaki.

HISZPANIA / LLORET DE MAR
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HOTEL SIESTA***
Znajduje się około 100m od kąpieliska Aquaparku w miejsco-
wości uzdrowiskowej Hajduszoboszlo.
Zakwaterowanie: 2,3,4 osobowe ,pokoje z łazienką ,możli-
wa klimatyzacja za dopłatą na miejscu, restauracja hotelowa 
,plac zabaw.
Wyżywienie: w restauracji hotelowej nasi goście maja 
do wyboru węgierską i międzynarodowa kuchnię. 3 posiłki 
dziennie : śniadanie i kolacja na terenie hotelu / śniadanie w 
formie stołu szwedzkiego, obiadokolacja w formie menu / , 
obiad na kąpielisku w Aqua- Palace/ w formie menu/
Transport: autokar na trasie Kraków- Hajduszoboszlo-Kra-
ków

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: 9:00 wyjazd i przejazd przez Słowację. Przyjazd do 
Hajduszoboszlo po południu, zakwaterowanie, kolacja.
2-9 Dzień: wypoczynek i rekreacja. Realizacja wybranych za-
jęć programu dla dzieci, możliwość uczestnictwa w wyciecz-
kach fakultatywnych.
10 Dzień: Śniadanie. Po obiedzie wyjazd do Krakowa, po-
wrót w godzinach wieczornych.

TERMIN:
07.08- 16.08.2020 10 dni/ 9 noclegów.

CENA:
osoba dorosła:  807 zł + 273 € razem ok. 1995 zł  
dzieci 3-5,99 l: jako 3 osoba w pokoju  738 zł + 158 € 
razem ok. 1425 zł  
dzieci 6-11,99 l:jako 3 osoba w pokoju  738 zł +  221 € 
razem ok. 1695 zł 

Wczasy z małym dzieckiem: 
dzieci w grupie wiekowej 3-7 lat – mieszkają w pokojach  z 
opiekunem , wspólnie spożywają posiłki i mogą uczestniczyć 
w programie realizowanym przez 4 godz.

CENA ZAWIERA:
9 noclegów w hotelu „Siesta” w pok. 2,3,4 osobowych, trans-
port autokarem, lub busem, wyżywienie:3 posiłki dziennie, 
prowiant na drogę powrotną/ dla dzieci/ , 5 wstępów na ba-
seny termalne, opiekę pedagogiczną dla małych dzieci , pilo-
ta, rezydenta, opiekę partnera węgierskiego, ubezpieczenie 
KL + NNW +bagaż,  Signal Iduna, realizację programu, VAT.

CENA NIE ZAWIERA: 
klimatyzacji /dla chętnych – cena 3,5 Euro/dzień/pokój , 
opłaty klimatycznej/ dla osób powyżej 18 lat/ w kwocie 1,7 
Euro / , ubezpieczenia od  chorób przewlekłych, dopłaty do 
połączeń antenowych, opłaty na TFG w wysokości 10 zł/os, 
opłat za wycieczki fakultatywne.

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu sprzedaży banku PKO BP obowiązu-
jącego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty+ kwota w zł. 
Wpłata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” po-
dane są  orientacyjnie - przyjęto kurs 1 EUR = ok. 4,35PLN.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Budapeszt 25 EUR ,Oradea 10 EUR 
Ceny wycieczek fakultatywnych podane są orientacyjnie.

HAJDUSZOBOSZLO to miasto w południowo-wschodnich Węgrzech,13 basenów plaży HUNGAROSPA, z atrakcjami  typu 
sztuczne fale, basen z bąbelkami , brodziki , zjeżdżalnie, basen - śródziemnomorski brzeg morza, o powierzchni wody 6200m 
/basen oddzielony jest od stawu sztuczną groblą , a jego efektowny wygląd uatrakcyjnia statek piracki i latarnia morska. 
Piaszczysty brzeg oraz stojące  palmy  do złudzenia przypominają brzeg morski. Nasycenie powietrza jodem wyższe niż na 
plażach bałtyckich.

WĘGRY / HAJDUSZOBOSZLO
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HOTEL SIESTA***
znajduje się około 100m od kąpieliska . Ośrodek został wybu-
dowany w 1991r i zajmuje powierzchnię 1 ha. W hotelu znaj-
duje się winda. Na terenie obiektu znajduje się całodobowa 
recepcja, parking, plac ,zabaw dla dzieci.
Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, w łazienkach na wyposażeniu ręcznik. Każdy po-
kój  dysponuje balkonem i aneksem kuchennym, z pełnym 
wyposażeniem. W pokojach rozrywkę zapewnia telewizor ko-
lorowy ze stacjami satelitarnymi oraz nieograniczony dostęp 
do internetu/WIFI/ .W hotelu znajduje się restauracja. Przy 
hotelu znajduje się duży ogrodzony teren z ładnym ogród-
kiem oraz parking.
Wyżywienie: węgierska regionalna kuchnia: śniadanie/ w 
formie stołu szwedzkiego/ i obiadokolacja /serwowana/ w 
restauracji hotelowej .Lunch na kąpielisku w Aqua Palace/w 
formie menu/.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Zbiórka o godz 8:00 Kraków ul. Ujastek 1 , przysta-
nek Kombinat .Przejazd przez Słowację, przyjazd do Hajdu-
szoboszlo, zakwaterowanie, krótki spacer po okolicy/dzwon-
nica ,park, centrum miasta./obiadokolacja, nocleg.
2 -7 Dzień: Wypoczynek i rekreacja ,korzystanie z wszystkich 
dostępnych atrakcji „Kompleksu Hungarospa” 5xcałodzienne 
wstępy na baseny zewnętrzne i wewnętrzne 5 x lunch na 
kąpielisku, śniadania i obiadokolacje w hotelu, noclegi. Dla 
chętnych piesza wycieczka do winnicy węgierskiej./ zakup 
tradycyjnych win/.Możliwość  skorzystania z wycieczek fakul-
tatywnych .

8 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu . Wyjazd po-
wrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych

TERMIN I CENA:
23-30.05.2020  - 8 dni/7 noclegów CENA: 1330 zł
20 -27.09.2020 - 8 dni/7 noclegów CENA: 1330 zł

CENA ZAWIERA:
7 noclegów , 7śniadań, 7 obiadokolacji, 5 x obiad na base-
nach, 5 x całodzienne wstępy na baseny termalne, transport  
klimatyzowanym autokarem  lub busem ,realizacja programu, 
pilot-rezydent, opieka partnera węgierskiego.

CENA NIE ZAWIERA: 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji, opłaty na TFG w wysokości 10 zł , opłaty 
klimatycznej 500 HUF/os dzień

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Budapeszt:25EURO,Debreczyn:25EURO,Oradea/Rumu-
nia/:10 EURO. 
Ceny wycieczek podane są orientacyjnie.

HAJDUSZOBOSZLO to uzdrowiskowe miasto w południowo -wschodnich Węgrzech. Tysiące wczasowiczów znajduje 
tu rok rocznie orzeźwienie w największym kompleksie wodnym w Europie :13 basenów, plaże, jacuzzi, AQA PARK, brodziki 
oraz inne atrakcje. Prawdziwą jednak sensacją stanowi tzw. „śródziemnomorski brzeg morza” z  liczącą 6200m powierzchnią 
wody. Woda w basenach leczniczych jest o dużej zawartości jodu, bromków, soli, leczy : leczy przewlekłe zwyrodnienia sta-
wów, stany zapalne i zwyrodnienia kręgosłupa, nerwobóle i zapalenia nerwów, bóle mięśni, arterioslerozę , a także łuszczycę 
i świąd. Dzięki leczniczym wodom w rejonie kąpieliska nasycenie powietrza jodem jest kilkakrotnie większe niż nad Bałtykiem.

WĘGRY / DLA SENIORA / REHABILITACJA
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Zakwaterowanie: W siedmiopiętrowym  Sanatorium 
„SZACHTAR” w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sa-
nitarnym, ręcznikami, telewizorem i czajnikiem. W budynku 
znajduje się centrum medyczne i diagnostyczne, oraz re-
stauracja, duży basen rehabilitacyjny, sauna, siłownia, boisko 
do gry w piłkę, sale sportowe, pijalnia wód mineralnych, bi-
blioteka, salon kosmetyczny, bar.
Wyżywienie: w restauracji ,regionalna kuchnia ukraińska 
3xdziennie :śniadanie, obiad, kolacja w formie serwowanej 
-menu do wyboru spośród 5 proponowanych zestawów na 
każdy posiłek.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd  o godz.22.oo z Krakowa  ul. Ujastek 1 w 
kierunku Ukrainy.
2 Dzień: Przyjazd do ośrodka ,zakwaterowanie około 14.oo 
,obiad, kolacja
3-11 Dzień: Konsultacje lekarskie w dniu przyjazdu, podsta-
wowe badania w pierwszych trzech dniach pobytu. Na wnio-
sek lekarza prowadzącego dodatkowe bezpłatne konsultacje 
specjalistów: urologa, ginekologa, kardiologa, endokrynolo-
ga, otolaryngologa, dermatologa, chirurga, okulisty, neuro-
patologa, gastroenterologa, pulmonologa, dietetyka, inter-
nisty. Minimum 7 dni zabiegowych, w tym do 6 zabiegów 
dziennie. Liczba i rodzaj zabiegu uwarunkowana jest stanem 
zdrowia pacjenta i decyzją lekarza podjętą na podstawie kon-
sultacji i badań. Jeżeli z powodu świąt państwowych Ukrainy 
liczba dni zabiegowych będzie mniejsza niż 7, to uczestnik 
ma prawo do wykorzystania zabiegów przypadających na 
ten dzień w inny dzień zabiegowy. Dostępne zabiegi: masaż 
ręczny, prysznic cyrkularny, kąpiele mineralne, ziołowe, per-
łowe, wanny wirowe do masażu kończyn górnych i dolnych, 
mikro-lewatywy ziołowe i olejowe,  zabiegi fizjoterapeutycz-

ne, gimnastyka lecznicza w basenie, lecznicze glinki (borowi-
ny), ozokeryt, inhalacje, aromaterapia, zraszanie jelita grube-
go wodą mineralną RG-5, siłownia,
W cenie: Podstawowe badania krwi, krwi na cukier, mocz, 
EKG
W oficjalne święta państwowe Ukrainy (dni wolne od pracy), 
gabinety lekarskie nie wykonują zabiegów,Dostęp do wody 
mineralnej według zaleceń lekarza: Naftusia, Maria,
Wycieczka turystyczna z przewodnikiem po Truskawcu.

12 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku 
Polski.  Po drodze obiad we własnym zakresie w restauracji w 
Przeworsku./cena obiadu  około 30zł/ Powrót do Krakowa w 
godzinach wieczornych około 22.oo godz.

TERMIN I CENA:
11-22.06.2020 - CENA: 2150 zł

CENA ZAWIERA:
10 noclegów,3x wyżywienie, konsultacja lekarska,8 dni zabie-
gowych, korzystanie z usług zawartych w pakiecie, transport 
klimatyzowanym  autokarem lub busem na trasie Kraków-
-Truskawiec-Kraków, opiekę pilota i rezydenta, ubezpieczenie 
KL+NNW+bagaż, podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych

UWAGA: Obowiązkowo ważny paszport 6 miesięcy od 
momentu wjazdu na teren Ukrainy.

TRUSKAWIEC to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie, oraz całym świecie, położony na ma-
lowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od granicy ukraińsko-polskiej. Unikalne w skali świa-
towej pokłady wód mineralnych/15 źródeł Naftusia, Maria, Bronisława, Józia, Edward i inne, złoża wosku górskiego. Klimat 
Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki leczenia i rehabilitacji osób z różnymi schorzeniami.  

UKRAINA / TRUSKAWIEC / SANATORIUM
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Hotele i wille:
Mała Fatra***-położona w parku zdrojowym 50m od ho-
telu Aphrodyta. W obiekcie recepcja ,restauracja ze smacz-
nym wyżywieniem, winda. Pokoje 1,2-osobowe(+dostawki) 
z łazienkami ( ręczniki), tv-sat, telefon, radio, lodówka, wifi.
Villa Margareta***-pensjonat oddalony o 150m od 
hotelu Aphrodyta. Pokoje 1,2 osobowe(+dostawka), z ła-
zienkami i aneksem kuchennym, tv sat, radio.
Hotel Aphrodyta****-posiada pokoje 2,3 osobowe, 
jest to główny budynek kompleksu uzdrowiskowego i w nim 
znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne z hydromasa-
żami, sauny, jacuzzi, sale relaksacyjne, restauracje ,kawiarnie, 
siłownia oraz cała baza lecznicza i kosmetyczna.
Transport: autokar lub bus na trasie Kraków-Rajeckie Teplice 
– Kraków
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania bufet szwedzki, obia-
dokolacja serwowana -wybór z karty:1 danie z trzech + 
woda, ( przy noclegach w hotelu Aphrodyta 4*śniadania w 
hotelu Aphrodyta, kolacje w Małej Fatrze).
Transport: autokar lub bus na trasie Kraków-Rajeckie Tepli-
ce – Kraków

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd z Krakowa o godz.9.30 Kraków, ul. Ujastek 
1, przyjazd do ośrodka ,zakwaterowanie, spacer po okolicy, 
obiadokolacja, wieczorne korzystanie z basenów, nocleg.
2-5 Dzień: wypoczynek: korzystanie ze wszystkich atrakcji 
Wodnego Świata. Dodatkowo dla chętnych baza zabiegowa, 
kosmetyczna(płatna). Piesze wycieczki do Słonecznych Ska-
łek, Doliną Rajcanki oraz po okolicy.
6 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godz.11.00, złoże-
nie bagażu, korzystanie z” Wodnego Świata” do godz.12.30.
Wyjazd o godz.13.oo w kierunku Polski. Przyjazd na miejsce 
zbiórki w godzinach popołudniowych.

TERMIN I CENY:
17-22.03.2020 , 08-13.11.2020  CENA:  Margaritta, 
Mała Fatra:  2015 zł AFRODYTA 4*: 2600 zł  

Dopłata do pok.1 osobowego 270 zł, a w hotelu Afrodite 
450zł

15

CENA ZAWIERA:
5 noclegów w pokojach 1,2 osobowych, wyżywienie 
2xdziennie w Małej Fatrze , całodzienne korzystanie z Wod-
nego świata/baseny +sauny + sale relaksacyjne z muzyką/
siłownia, 3x masaże klasyczne po 15 minut, taksę klimatycz-
ną, ubezpieczenie KL+NNW+bagaż, opieka pilota-rezydenta, 
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: 
świadczeń nie wymienionych w ofercie, ubezpieczenia od 
chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z imprezy, dopłat do połączeń antenowych.

BASENY I SAUNY:
4 baseny wewnętrzne: Jeden basen większy z wodą o 
temp. 30-32 st. C przeznaczony do pływania i aqua aerobi-
ku ,drugi basen z ciepłą wodą o temp.37-38 st. C jest prze-
znaczony do kąpieli leczniczych ,znajduje się tu wiele dysz, 
hydromasaży, strumienie zimnej i ciepłej wody które powo-
dują lepsze ukrwienie organizmu, kąpiele bąbelkowe , bicze 
wodne ,mały basenik do masażu stóp na przemian z gorąca i 
zimna wodą , basen wypoczynkowy z hydromasażami. 
6 basenów zewnętrznych: czynnych cały rok. Okrągły 
basen do siedzenia z wodą o temp.36-38 st. C z antyczną 
altanką wyposażony w wodne dysze masażowe, basen tu-
recki składający się z dwóch części :jeden z wodą o temp.
42-45st. C, drugi z woda zimną,  basen rodzinny o temp 
26-28st.C ulokowany pod skałą z kamienia naturalnego, z 
wodospadem z zimną wodą oraz hydromasaże, basen pły-
wacki 25m długości o temp 25-26st C,  basen relaksacyj-
ny pod skałką z wodą o temp 34-35 st. C z hydromasażami 
oraz z leżankami do kąpieli bąbelkowych, basen zalecany 
po saunach: z dwoma akwenami ciepłej wody w kolorze 
czerwonym 42-45stC oraz wody chłodnej w kolorze niebie-
skim 27-29stC, 
SAUNY wewnętrzne: fińska/sucha/parowa :solna ,bylinko-
wo -ziołowa, arabska ,mentolowa, sauna relaksacyjna .
Sauny zewnętrzne suche: fińska w której odbywają się 
specjalne rytuały od 10-12 minut z nacieraniem ciała różny-
mi balsamami oraz sauna lodowa znajdująca się w chacie z 
kołem młyńskim w której masujemy się lodem.
Częścią Saunowego Świata są pomieszczenia z leżankami do 
relaksu przy kojącej muzyce. Przyjemna niepowtarzalna at-
mosfera -to wszystko by osiągnąć stan maksymalnego re-
laksu i rozluźnienia. Na terenie Wodnego Świata znajdują się 
liczne restauracje i kawiarenki oraz źródełka z leczniczą wodą 
do picia. 

UWAGA: Proponowane rzeczy potrzebne do zabrania: 
szlafrok (pobyt w willach) , czepek kąpielowy na ba-
seny zewnętrzne, 2 kostiumy kąpielowe na zmianę, 
klapki na basen.

RAJECKIE TEPLICE: to uzdrowisko bardzo kusi swoja ofertą leczniczą i wypoczynkową na najwyższym poziomie. Spe-
cjalistyczne usługi w ekskluzywnym otoczeniu, wykwalifikowany personel oraz niekwestionowany europejski standard przy-
ciągają najbardziej wymagających gości. Niezwykła atmosfera tego miejsca tworzy nie tylko antyczny wystrój wnętrz, lecz 
przede wszystkim sława tutejszych wód leczniczych. Specjalizują się w  leczeniu chorób: układu ruchu, kobiece, zawodowe, 
chroniczne zapalenia oskrzeli, astma, chroniczne zapalenia zatok. Wody lecznicze zawierają rzadkie pierwiastki w tym lit 
wpływające kojąco na system nerwowy. Uzdrowisko położone jest w malowniczej dolinie rzeki Kuneradka i Rajcanka w pół-
nocno-zachodniej Słowacji k. Żyliny.

SŁOWACJA / RAJECKIE TEPLICE / SPA
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień : wyjazd z Krakowa, ul.  Ujastek  1 o godzinie 6.30 , 
przyjazd do ośrodka ,zakwaterowanie,   
kolacja ,
2 dzień: wypoczynek , piesze wycieczki po okolicy, ognisko,
3 dzień: spacer do Rewala : platforma widokowa, rzeźba ry-
baka, aleja zakochanych, aleja różana, w Trzęsaczu  -zwiedza-
nie ruin Kościoła na klifie ,
4 dzień: wycieczka piesza do Pobierowa ,
5 -6-7 dzień: czas wolny , po kolacji wieczorek pożegnalny,
8 dzień: śniadanie, wyjazd do Krakowa , powrót w godzinach 
wieczornych.
azd do Krakowa , powrót w godzinach wieczornych.

TERMIN I CENA:
22.08-29.08.2020 - CENA:1530,00

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, 7 noclegów,wyżywie-
nie 3 x dziennie ,ognisko z pieczeniem kiełbasek,wycieczkę, 
wieczorek, taksę klimatyczną, ubezpieczenie, opiekę pilota,  
podatek VAT.

PUSTKOWO to pełna uroku, niewielka nadmorska miej-
scowość wypoczynkowa, leżąca pomiędzy Pobierowem, a 
Trzęsaczem, w gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim, 
przyciągająca turystów szeroką, piaszczystą plażą , czystą 
wodą i urokiem klifu morskiego.
W miejscowości są  trzy zejścia na plażę: dwa w formie scho-
dów z kilkudziesięcioma stopniami, trzecie to wygodny zjazd 
dla wózków. W jego pobliżu stanęła górująca nad Pustko-
wem replika krzyża z Giewontu. 
Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny  
Zem-Tourist
Ośrodek posiada pokoje 2,3 osobowe z  łazienkami (natrysk, 
wc, umywalka), wyposażone w tapczan i wersalkę ,szaf-
kę nocną , szafę wnękową, ławę, foteliki, półkę, telewizor, 
sprzęt plażowy/ wiatrochron ,leżaki, sztućce/.Większość po-
koi posiada balkon, pokoje 3 osobowe bez balkonów.
W budynku A znajduje się stołówka, bogato wyposażona 
baza zabiegowo-rehabilitacyjna , gabinety lekarskie / .Na 
terenie ośrodka znajduje się odkryty basen pływacki  /16 x 
13m /

PUSTKOWO / MORZE  MIELNO / MORZE 
Wczasy / Kolonie  

Ośrodek Wczasowy „Bałtyk” : - położony jest tuż 
za wydmami w odległości 50 m od wejścia na plażę, w spo-
kojnej okolicy, bardzo blisko centrum Mielna.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami i bal-
konami, TV/SAT , wyposażenie plażowe, sale do tenisa stoło-
wego, bilard, fitness, dyskoteki,  taras z leżakami jako miejsce 
do  opalania. Na terenie ośrodka znajduje się kryty basen, 
plac zabaw, miejsce na ognisko i grill, boisko do siatkówki. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie +podwieczorek, domowa 
kuchnia, śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad -serwo-
wany, paczka na drogę powrotna/ dla dzieci/

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 dzień: Wyjazd godzina 7:oo z Krakowa- ul. Ujastek 1. .Przy-
jazd do Ośrodka ,zakwaterowanie ,ciepła kolacja,
2-14 dzień: Realizacja programu, plażowanie, kąpiele w mo-
rzu pod okiem ratownika, piesze wycieczki, dyskoteki i ogni-
ska. Zajęcia sportowe i rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa, 
badminton ,spartakiady i konkursy,karaoke,4 wstępy na kryty 
basen w ośrodku. Wycieczka i wstęp do PARKU LINOWEGO 
trasa dopasowana do wieku uczestników, sun areobic, fit-
ness,gry i zabawy integracyjne. Wycieczka autokarem do 
Parku Rozrywki Zieleniewo,3 godziny program z przewod-
nikiem ,potem korzystanie dowolne ze wszystkich atrakcji 
.Krainy tematyczne Parku Rozrywki: Western City, Wioska In-
diańska, ZOO, Lunapark, Motopark, stadnina koni.
15 dzień: Ostatni posiłek śniadanie ,pobranie suchego pro-
wiantu ( dla uczestników kolonii),  wyjazd do Krakowa. Przy-
jazd do Krakowa- w godzinach wieczornych

TERMIN:
03-17.08.20 
Uczestnik10-16 lat - Cena 1950 zł 
Dorosła osoba - Cena 2390 zł

CENA ZAWIERA:
realizacja programu,14 noclegów, wyżywienie 3x dziennie + 
podwieczorek, 4 wstępy na basen kryty w ośrodku, opiekę 
kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doświadcze-
niem w pracy z młodzieżą, pielęgniarka na miejscu ,lekarz na 
telefon, ubezpieczenie: NNW SIGNAL IDUNA POLSKA,

CENA NIE ZAWIERA: 
dopłaty do połączeń antenkowych, dla dorosłych: taksy kli-
matycznej 2,10 zł od osoby/1 dzień, wycieczki do PARKU 
ROZRYWKI ZIELENIEWO ( dla dorosłych) ,prowiantu na drogę 
powrotną

MIELNO -należy do najatrakcyjniejszych terenów w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Piaszczysta plaża -miejsce  
kąpieli słonecznych i morskich zachęcają do spacerów i czyn-
nego wypoczynku.
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Zakwaterowanie: Luksusowy Dune Beach Resort znajduje 
się w Mielnie, przy linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Dune Resort 
to około 330 luksusowych apartamentów, 2 restauracje, basen we-
wnętrzny, siłownia, strefa spa, które spełnią oczekiwania każdego 
gościa. Resort wyróżnia doskonała lokalizacja. Okolica zapewnia 
atrakcje turystyczne dla dzieci i dorosłych.

Porzucając tętniącą życiem promenadę można skryć się w strefie 
relaksu. Dune Beach Resort oferuje przestrzeń wellness. To wyjątko-
we miejsce zapewniające wyjątkowe doznania dla ciała i ducha. Każ-
dy fragment przestrzeni powstał z myślą o Państwa zadowoleniu.
Luksusowy apartamentowiec z basenem nad morzem pozwala na 
korzystanie z uroków kąpieli także przy niesprzyjającej pogodzie, a 
nawet zimą.
Niesamowita kuchnia w restauracji rozpieszcza podniebienia ma-
łych i dużych klientów. Stefa Wellness wycisza zmysły i relaksuje 
ciało. Kompleksowa oferta hotelu gwarantuje najwyższy standard 
wypoczynku. 

Cena zawiera: zakwaterowanie w luksusowym apartamencie, do-
stęp do strefy spa – basen wewnętrzny, sauna, siłownia (90 min. 
dziennie na osobę) ,dostęp do zewnętrznego placu zabaw, wifi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1.80 zł. za osobę/doba, 
opłaty za sprzątanie 170 zł. za pobyt. Istnieje możliwość wykupienia 
miejsca parkingowego w cenie 30 zł/ doba oraz śniadania w formie 
bufetu  45 zł./ osoba dorosła i 25 zł/ dziecko powyżej 4 roku życia.

MIELNO / APARTAMENTY
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                                   Apartament typu studio   

TERMIN CENA ZA DOBĘ Maksymalna 
ilość osób 

01.01.2020-09.04.2020 
01.10.2020-22.12.2020 
01.01.2021-10.01.2021 

339 zł 3 

10.04.2020-28.04.2020 
03.05.2020-09.06.2020 
24.08.2020-30.09.2020 
23.12.2020-27.12.2020 
14.06.2020-25.06.2020 

399 zł 3 

29.04.2020-02.05.2020 
10.06.2020-13.06.2020 
26.06.2020-23.08.2020 
28.12.2020-31.12.2020 

539 zł 3 

                               Apartament z jedną sypialnią 

TERMIN CENA ZA DOBĘ 
Maksymalna 

ilość osób 

01.01.2020-09.04.2020 
01.10.2020-22.12.2020 
01.01.2021-10.01.2021 

389 zł 4 

10.04.2020-28.04.2020 
03.05.2020-09.06.2020 
24.08.2020-30.09.2020 
23.12.2020-27.12.2020 
14.06.2020-25.06.2020 

579 zł 4 

29.04.2020-02.05.2020 
10.06.2020-13.06.2020 
26.06.2020-23.08.2020 
28.12.2020-31.12.2020 

779 zł 4 

                            Apartament z dwiema sypialniami 

TERMIN CENA ZA DOBĘ 
Maksymalna 

ilość osób 

01.01.2020-09.04.2020 
01.10.2020-22.12.2020 
01.01.2021-10.01.2021 

479 zł 4 

10.04.2020-28.04.2020 
03.05.2020-09.06.2020 
24.08.2020-30.09.2020 
23.12.2020-27.12.2020 
14.06.2020-25.06.2020 

699 zł 4 

29.04.2020-02.05.2020 
10.06.2020-13.06.2020 
26.06.2020-23.08.2020 
28.12.2020-31.12.2020 

1099  4 
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HOTEL BEATA *** położony jest w Popradzkim Parku 
Krajobrazowym na pograniczu polsko -słowackim w dolinie 
rzeki Poprad w Muszynie- Złockie. Jest idealnym miejscem 
dla osób, które chcą w ciszy i spokoju odpocząć od zgiełku 
wielkich miast, a także dla tych, którzy preferują aktywny wy-
poczynek. Wokół hotelu znajduje się zadbany teren z altaną 
myśliwską przystosowaną  do organizacji imprezy/ grill, ogni-
sko,/nawet w czasie niepogody.
Zakwaterowanie:Luksusowe  pokoje 2,3 4 osobowe z peł-
nym węzłem sanitarnym/suszarki do włosów, prysznic z hy-
dromasażami ,bidet i ręczniki / Każdy pokój  wyposażony jest 
w klimatyzację ,telewizor , telefonu ,sejf i stały dostęp do 
internetu.
Wyżywienie: dzieci 3x dziennie w klimatyzowanej restaura-
cji. Śniadanie bufet ,obiad i kolacja serwowane. Dorośli: śnia-
dania i obiadokolacje.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień:  Wyjazd o godz. 8.oo z Krakowa ul. Ujastek 1. Przy-
jazd do    hotelu, zakwaterowanie, obiad.  oraz krótkie zwie-
dzanie okolicy, kolacja.
2-9 Dzień: realizacja programu ,spacery po Muszynie: zwie-
dzanie Ogrodów Sensorycznych z wieżą widokową, Ogrodów 
Biblijnych przy kościele św. Józefa, ,zabytkowego rynku, z 
dwiema kapliczkami - św. Floriana i św. Jana Nepomucena, 
pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku,  ruin zamku z XI V 
wieku. Aktywne zajęcia w Parku Zdrojowym Baszta- ścieżka 
zdrowia, boisko i plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym 
powietrzu, degustacja wybranej  wody mineralnej.
Całodniowa wycieczka do Krynicy-Zdrój ,zwiedzanie najcie-
kawszych miejsc: pomnik Jana Kiepury, pomnik Nikifora, 
pomnik Bogusława Kaczyńskiego, pijalnie wód mineralnych 
z degustacją wód  ,spacer po deptaku i zabawy wśród  mul-
timedialnych  fontann krynickich, wjazd kolejką na górę Par-
kową .
Plażowanie i kąpiele nad Złockim Potokiem, zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, spartakiady, konkursy, karaoke,dyskoteki,1x 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
10 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka pożegnalny 
spacer, powrót do Krakowa w godz.13-14.oo

TERMIN I CENY:
28.06-07.07.2020  CENA: 1735 zł  - wczasy 
28.06-07.07.2020  CENA: 1395 zł  - kolonia

CENA ZAWIERA:
realizację programu ,9noclegów w pokojach 3,4 osobo-
wych,3x dziennie wyżywienie - grupa kolonijna, osoby doro-
słe 2 x dziennie wyżywienie, przejazd autokarem lub busem 
na trasie Kraków-Muszyna-Kraków, opiekę kadry pedago-
gicznej, wychowawcy z doświadczeniem z dziećmi, opieka 
medyczna i lekarz na telefon, ubezpieczenie : NNW SIGNAL 
IDUNA POLSKA

CENA NIE ZAWIERA: 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z imprezy, taksy klimatycznej dla osób 
dorosłych 3.50zł od 1osoby/1 dzień, programu dla osób do-
rosłych.

Uczestnicy  grupy wiekowej 3-7 lat zakwaterowani są w po-
kojach 2,3,4 osobowych z opiekunem, wspólnie spożywają 
posiłki, mogą uczestniczyć w programie realizowanym przez 
Kadrę przez 4 godziny dziennie zgodnie z ustalonym i har-
monogramem i wybranymi zajęciami dla dzieci.

MUSZYNA- położona jest malowniczym zakątku Beskidu Sądeckiego nad Popradem. Miejsce to pozwala na odpoczynek  
w bliskim towarzystwie natury. To właśnie tu, na „wyciągnięcie ręki”, znajdują się fantastyczne krajobrazy, górskie szlaki, 
bujne lasy, Mnogość szlaków turystycznych pozwala na dogłębne poznanie tego malowniczego zakątka Polski. Duże zale-
sienie terenów wokół sprawia, że mikroklimat doliny Złockiego sprzyja szczególnie leczeniu chorób układu oddechowego. 
Prawdziwym bogactwem okolicy są liczne ujęcia leczniczej wody mineralnej o charakterze szczawodorowęglanowo -sodo-
wo-magnezowych, żelazistych.

MUSZYNA / ZŁOCKIE
Wczasy / Kolonie 
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Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe, 
Wyżywienie: 3 x dziennie, śniadanie, obiad , kolacja w for-
mie bufetu. Pierwszy posiłek obiad, ostatni śniadanie.

TERMIN I CENY:
Termin: 10 -14.04. 2020       Święta Wielkanocne 
Termin:   24-28.12.2020        Święta Bożego Narodzenia 
Cena - 915 zł

CENA ZAWIERA:
4 noclegi, wyżywienie 3 x dziennie ( w tym uroczyste posiłki 
świąteczne ), transport, ubezpieczenie,

CENA NIE ZAWIERA: 
zabiegów

PENSJONAT SANATO w Busku  został wybudowany w latach dwudziestych XX wieku z myślą o ludziach cierpiących na 
schorzenia reumatyczne. Teraz pomimo upływu 70 lat,  Sanato nadal jest ośrodkiem proponującym swoim gościom szeroką 
gamę zabiegów leczniczych i SPA.
Znajduje się w centrum uzdrowiska,  ma  piękny widok na park zdrojowy.  Na miejscu  baza zabiegowa: kąpiele siarczkowe, 
borowinowe, hydromasaż oraz różnego rodzaju masaże od klasycznego po masaż bańką chińską, oraz wiele innych zabiegów 
fizjoterapeutycznych i odnowy biologicznej.

BUSKO ZDRÓJ / pobyty świąteczne
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HOTEL FILOXENIA BEACH***  
o dobrym standardzie, położony ok. 5 min spacerem od pla-
ży i centrum miasta. Na plaży możliwość korzystania z leża-
ków i parasoli należących do kafejek i restauracji przy plaży. 
Plaża zagospodarowana, sporty wodne i atrakcje dla dzieci. 
Obiekt bardzo dobrze i nowocześnie urządzony. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe, wyposażone w 
TV-SAT, klimatyzację, łazienkę, balkon z widokiem na Olimp 
oraz aneks kuchenny do przygotowania kawy czy herbaty 
oraz lodówkę. Na terenie obiektu restauracja, kawiarnia i 
winda. W hotelu dostęp do bez-przewodowego Internetu. 
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu oraz 
serwowane obiadokolacje + bufet sałatkowy. Napoje do 
obiadokolacji są dodatkowo płatne.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: wylot samolotem z Krakowa w godz. popołudnio-
wych .Transfer na trasie Saloniki-Leptokaria. Przylot w godz. 
wieczornych. Transfer do hotelu. Obiadokolacja, nocleg
2-7 Dzień: Wypoczynek, plażowanie. Możliwość uczestnic-
twa w wycieczkach fakultatywnych
8 Dzień: Śniadanie .Transfer z hotelu na lotnisko  . Wylot w 
godz. popołudniowych.

TERMIN I CENY:
04- 11.06.2020 - 180 € + 1520 zł razem ok. 2300 zł
11-18.06.2020 - 180 € + 1620 zł razem ok. 2400 zł   
18-25.06.2020 - 180 € + 1620 zł razem ok. 2400 zł 
25.06 – 2.07.2020 - 200 € + 1630 zł razem ok. 2500 zł
02.07 – 9.07.2020 - 200 € + 1730 zł razem ok. 2600 zł
09.07 -  16.07.2020 - 200 € + 1730 zł razem ok. 2600 zł
16-23.07.2020 - 200 € +  1730 zł razem ok. 2600 zł 
23-30.07.2020 - 200 € + 1730 zł razem ok. 2600 zł
30.07 – 06.08.2020 - 200 € + 1830 zł razem ok. 2700 zł     
06.08 - 13.08.2020 - 200 € + 1830 zł razem ok. 2700 zł
13.08 - 20.08.2020 - 200 € + 1830 zł razem ok. 2700 zł
20.08 – 27.08.2020 - 200 € + 1730 zł razem ok. 2600 zł
27.08 - 03.09.2020 - 200 € + 1630 zł razem ok. 2500 zł
03.09 – 10.09.2020 - 180 € + 1620 zł razem ok. 2400 zł
10.09 -17.09.2020 - 180 € + 1620 zł razem ok. 2400 zł 

ZNIŻKI :
Dzieci do lat 2 jako trzecia osoba w pokoju zniżka 1100 zł
Dzieci do lat 12 jako trzecia osoba w pokoju zniżka 450 zł
Dorosły jako trzecia osoba w pokoju zniżka 300 zł 

CENA NIE ZAWIERA: 
taksy klimatycznej w wys. 1,5€/ dzień os. dorosła, płatnej w 
hotelu , opłaty serwisowej 3,5 € os. dorosła , 2 € dziecko 
płatnej w hotelu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
organizowane są  przez miejscowe biuro. Ceny ok. Ateny:45 
euro ,Meteory 30euro+3 euro/wstęp /,Olimp-20 euro,Salo-
niki-25 euro, Wieczór Grecki-20 euro,Shiathos-45 euro,Del-
fy-35 euro 

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EURO 
przeliczonej wg kursu sprzedaży banku PKO BP obowiązu-
jącego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty +kwota w zł. 
Wpłata w PLN lub EURO. Pozycje w tabelce” razem ok” są 
orientacyjne -przyjęto kurs 1 EURO=4.35zł

UWAGA: wymagany ważny paszport lub dowód osobi-
sty/co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu/

LEPTOKARIA to miejscowość na Rivierze Olimpijskiej- gwarantująca wypoczynek na żwirkowo – piaszczystej plaży a spo-
kój i ciszę w osłoniętych, urokliwych zatoczkach, oraz emocje i rozrywkę w licznych pubach i dyskotekach. Ciepłe, błękitne 
morze zaprasza do wodnych szaleństw, a długie plaże do opalania się i leniuchowania. Jest to dogodne miejsce na wakacje 
dla rodzin z dziećmi, bowiem brzeg łagodnie schodzi do morza, a tym samym stanowi świetne miejsce do zabaw dla naj-
młodszych. Rozrywkę dla nich zapewnia także wesołe miasteczko. 

GRECJA / LEPTOKARIA 
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Kraków – Porto – Santiago de Compostela
Zbiórka na lotnisku Kraków-Balice o godz. 10:00. Planowy 
wylot o godzina 12:00. planowy przylot do Porto godzina 
14:35. Przejazd do hotelu w Santiago de Compostela. Obia-
dokolacja. Wieczorny spacer po okolicy. Nocleg
2 Dzień:  Santiago de Compostela - Braga
Śniadanie. Zwiedzanie Santiago de Compostela. Jest to mia-
sto głównie kojarzone z turystyką 
pielgrzymkową, ponieważ można tam znaleźć wiele obiek-
tów sakralnych.
Spacer po mieście. Zwiedzanie Katedry św. Jakuba. Według 
tradycji jest to miejsce spoczynku św.
Jakuba, który był jednym z dwunastu apostołów. Jest to jed-
na z najważniejszych świątyń 
pielgrzymkowych.
Przejazd do Bragi, jednego z najstarszych miast Portugalii, 
kolebki chrześcijaństwa na zachodzie Płw. Iberyjskiego, zwie-
dzanie kościoła Bom Jesús do Monte z imponującymi dwu-
poziomowymi schodami – religijny i architektoniczny symbol 
Portugalii. Obiadokolacja. Nocleg
3 Dzień:  Braga – Porto  - Fatima 
Śniadanie. Zwiedzanie  PORTO, Przejazd do Sé Catedral czy-
li rzymskokatolickiej katedry, która jest świątynią obronną o 
potężnych i wysokich murach. Zobaczymy plac De Parada 
Leitao (na którym znajdują się dwa kościoły: Igreja dos Car-
melitas oraz Igreja do Carmo), Praca de Lisboa, który jest od-
nowionym, nowoczesnym skwerem, Ponte Dom Luis – most 
ten jest symbolem miasta, który zapewnia świetny punkt wi-
dokowy czy orientacyjny, Riberia najsłynniejsza dzielnica w 
Porto, została wpisana na listę UNESCO, Livraria Lello jest to 
najbardziej rozpoznawalną księgarnia na świecie. Zwiedzanie 
zabytkowego kościoła św. Franciszka, który został wpisany na 
listę UNESCO. Paradoksalnie obiekt ten służy obecnie wyłącz-
nie dla celów kulturowych, a nie religijnych.
Rejs po rzece Duero lub zwiedzanie lokalnej winiarni z degu-
stacaj wina Porto (dodatkowo płatne)
Przejazd do hotelu w Fatimie. Obiadokolacja. 
Czas wolny na wieczorny spacer po sanktuarium. Sanktu-
arium fatimskie jest ośrodkiem kultu maryjnego oraz celem 
wielu pielgrzymek. Mozliwosc uczestniczenia w procesji ze 
swiecami godz 21:30. 
Powrot do hotelu. Nocleg.
4 Dzień:  BATALHA - ALCOBACA - NAZARE – OBIDOS, NOCLEG 
W OKOLICY LIZBONY
Śniadanie. Przejazd do miejscowości BATALHA, gdzie można 
zobaczyć klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej, Nastepnie uda-
my sie do ALCOBACA. Ważnym zabytkiem dla tej miejscowo-
ści jest dawne opactwo Cystersów, gdzie również znajduje 
się największy kościół w kraju. Zarówno klasztor jak i opactwo 
zostało wpisane na listę UNESCO (bilety wstepow do kruzgan-

kow nie zawarte w cenie pakietu).Przejazd do NAZARE gdzie 
będzie czas wolny.Po poludniu udamy sie do OBIDOS - uro-
cze portugalskie miasteczko ze średniowiecznymi murami i 
białymi domkami.Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 Dzień: SINTRA – CABO DA ROCA – ESTORI&CASCAIS – LIZBO-
NA (DZIELNICA BELEM), NOCLEG W OKOLICY LIZBONY
Śniadanie. Przejazd do SINTRY górskiego miasteczka w oko-
licach Lizbony. Można tam zobaczyć Stare Miasto, Pałac Na-
rodowy, którego wnętrze zdobią arabskie elementy oraz nie-
zwykle zdobione sufity, Pałac Pena, z którego widoki zapierają 
dech w piersiach. Quinta da Regaleira jest to dom połączo-
ny z wielkim ogrodem, który przepełniony jest mistycznymi 
symbolami. Przejazd do CABO DA ROCA. Jest to przylądek w 
obrębie Parku Narodowego  Sintra – Cascais, który stanowi 
najdalej wysunięty na zachód punkt stałego lądu. Przejazd 
do stolicy Portugalii – Lizbony. Zwiedzanie miasta. Można 
tam zobaczyć dzielnice BELEM z pięknym klasztorem Hiero-
nimitów, Pomnikiem Odkrywców, którzy z Lizbony wyruszali 
na podbój Nowego Świata oraz Wieżą Betlejemską . Obiado-
kolacja. Nocleg.
6 Dzień: Okolice Lizbony
Śniadanie. Czas wolny oraz wypoczynek nad oceanem nie-
daleko Lizbony. 
Możliwość zakupu pamiątek. Obiadokolacja. Nocleg.
7 Dzień:   LIZBONA (DZIELNICA BAIXA & ALFAMA) – TRANSFER 
NA LOTNISKO W LIZBONIE
Śniadanie. Wyjazd z hotelu ok. godziny 11:00. Następnie 
przejazd do stolicy w celu dalszego zwiedzania, zobaczymy 
najstarszą dzielnice ALFAMA położoną na wzgórzu, u stóp 
Zamku Św. Jerzego, z jej malowniczymi krętymi i wąskimi 
uliczkami - katedra Se,kościół Św. Antoniego Padewskiego, 
stojący w miejscu domu rodzinnego Świętego; dzielnica BA-
IXA: Praca do Comercio, Plac Rossio.ok 16:30 Transfer na lot-
nisko. Planowy odlot o godz. 19:00 (check in 17h00). Przelot 
do Krakowa.

Cena :       3990 zł               Termin: 8 -14.06.2020

CENA ZAWIERA:
przelot samolotem Ryanair z bagażem rejestrowanym 20 kg.
,komfortowy autokar w Portugalii i Hiszpanii, noclegi – po-
koje 2,3-os. z łazienkami, wyżywienie zgodnie z programem 
(śniadania i obiadokolacje), ubezpieczenie NNW i KL.

CENA NIE ZAWIERA:
opłaty 75 €/os. na realizację programu, wstępy, lokalnych 
przewodników, dopłaty do pokoju 1 osobowego 1000 zł  

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie w 
zależności od sytuacji zaistniałej w trakcie wyjazdu.
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ANDALUZJA: Malaga, Mijas, Ronda, Sewilla, 
Gibraltar, Granada

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: przylot samolotem do  Malagi
Spotkanie na lotnisku w Krakowie/Balicach o godz. 4:15 , 
odprawa bagażowa i bezpieczeństwa, wylot o godz. 6:15 , 
10:00 przylot  do Malagi w Hiszpanii, Spotkanie z pilotem 
wycieczki na lotnisku w Maladze, przejazd do Malagi, Spacer 
po Maladze, jednym z najstarszych miast portowych w ba-
senie Morza Śródziemnego, gdzie masywne mury Alcazaby 
skrywają pałace, dziedzińce, ogrody i wieżę obronną, Teatr 
Romano  , panorama miasta ze wzgórza Gibralfaro, Catedral 
de la Encarnación - popularna La Manquita,  Muzeum Picassa 
i Plaza de la Merced,  Plaza de toros de La Malagueta, spa-
cer eleganckimi uliczkami pełnymi tradycyjnych barów tapas 
i kawiarni. Czas wolny na lunch lub tapas., Ok. 15:00 przejazd 
autokarem do hotelu na Costa Del Sol, zakwaterowanie w 
hotelu, czas wolny i obiadokolacja 
2 Dzień: Biale miasteczka Andaluzji   Mijas i Coin 
Po śniadaniu przejazd do Mijas  jednej z najpiękniejszych ma-
łych górskich wiosek Andaluzji -  Mijas Pueblo z tradycyjną, 
andaluzyjską atmosferą i architekturą, białe domostwa - pu-
eblo blanco, położone wzdłuż malowniczych uliczek otacza-
jących starówkę, Santuario de la Virgen de la Pena - kaplicę 
wyrzeźbioną w skale, arenę walk byków, o oryginalnym owal-
nym kształcie i osiolki – jako taxi, Następnie przejazd do Coin 
autentycznego miasteczka andaluzyjskiego. Podczas nasze-
go spaceru zobaczymy Klasztor z XVIII w. czyli Convento de 
Santa Maria de la Encarnación zbudowane na fundamentach 
meczetu. Podczas odwiedzin będziemy podziwiać wystawę 
ceramiki lokalnych artystów. Jak również zobaczymy stary 
młyn z roku 1780, który do dziś funkcjonuje, Lunch – typowe 
regionalne potrawy. Powrót do hotelu , obiadokolacja
3 Dzień: „Ścieżką Króla” i Ronda 
śniadanie w restauracji hotelowej, Wczesnym rankiem wyru-
szamy na przygodę z naturą, ok 9.30 wejście na  szlak pieszy 
o nazwie „El Caminito del Rey” tzn. Ścieżka Króla
i przed nami przepiękne widoki z górskiej trasy nad turkuso-
wą rzekę i jezioro w wąwozie, szlak pieszy 7 km, ale trasa bar-
dzo bezpieczna i nie męcząca, po prostu spacerek tyle tylko, 
że na wysokości i w kasku na głowie, Ok. 13.00 pojedziemy 
odkryć Rondę, jedno z najpiękniejszych miast w południowej 
Andaluzji. Podziwiając piękno urwistego krajobrazu, widoki 
zapierające dech w piersiach poczujemy atmosferę  miasta, 
Naszą wizytę w Rondzie rozpoczniemy czasem wolnym na 
mały odpoczynek i lunch. Następnie rozpoczynamy zwiedza-
nie głównych atrakcji miasta Rondy: Plaza de España, Puente 
Nuevo, Casa de Bosco plac ratuszowego oraz kościoła Santa 
Maria la Mayor, ok. 19.00 Powrót do hotelu 
4 Dzień: „pachnąca pamarańczą – Sewilla – stolica Andaluzji”
07.30 – 08.15 śniadanie w formie bufetu w restauracji ho-
telowej, wyjazd do Sewilli – stolicy Andaluzji, panoramiczny 
objazd miasta, zwiedzanie Placu Hiszpańskiego– kompleksów 
pałacowo-ogrodowych – spacer. zwiedzanie monumentalnej 

Katedry NMP, w której znajduje się m.in. kaplica z grobowcem 
Kolumba, wejście na wieżę Giralda - pozostałość po zabudo-
waniach meczetu z panoramą miasta, czas wolny na lunch 
lub zakupy pamiątek w zabytkowej dzielnicy Santa Cruz, po-
wrót do hotelu, 19.30 – 21.00 obiadokolacja w formie bu-
fetu
5 Dzień: „Makaki na Gibraltarze i Mijas „
07.30 – 08.30 śniadanie w formie bufetu w restauracji ho-
telowej, przejazd do Wielkiej Brytanii. zwiedzanie Gibraltaru 
- enklawy brytyjskiej na Półwyspie Iberyjskim o długości za-
ledwie 6 km, wjazd minibusami na najwyższy punkt na Skale 
Gibraltarskiej, zdjęcia z zabawnymi małpkami bezogonowy-
mi,  wspaniały widok na Cieśninę Gibraltarską i góry Atlas na 
kontynencie afrykańskim, przejazd przez rezerwat przyrody 
do Groty św. Michała. Przejazd do Europa Point gdzie znaj-
duje się pomnik poświęcony generałowi Władysławowi Sikor-
skiemu i pozostałym ofiarom katastrofy lotniczej w 1943 r. 
w Gibraltarze, 19.30 – 22.00 obiadokolacja w formie bufetu 
6 Dzień: Granada – perla Andaluzji 
Po śniadaniu przejazd do Granady. Zwiedzanie kompleksu pa-
łacowo – ogrodowego Alhambra, która nazywana jest perla 
Andaluzji. Oprócz tego zobaczymy arabskie dzielnice Albaicin 
i centrum dzisiejszej Granady z m.in. kaplica królewska. Czas 
wolny na lunch lub zakupy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg
7 Dzień: „słoneczne plaże Costa del Sol…. ”
07:30 – 10.30 śniadanie w formie bufetu w restauracji hote-
lowej, cały dzień na wypoczynek lub dla chętnych wycieczka 
fakultatywna do Kordoby*, 18.30 – 22.00  obiadokolacja w 
restauracji hotelowej
8 Dzień: „powrót do domu….”
Śniadanie Ok. 7:00  transfer na lotnisko i odprawa bagażowa
10:35 – lot do Krakowa

TERMIN :      07 – 14.10.2020  CENA:  3880 zł

CENA ZAWIERA: 
Transfer AGP Malaga – Hotel – AGP MALAGA, 7 noclegów w  
hotelu 4*, Wyżywienie HB | śniadanie i obiadokolacja, Pro-
gram zwiedzania , Polski pilot wycieczki podczas wycieczek , 
Opieka w przypadkach losowych 24h

Na wstępy i przewodników lokalnych należy przeznaczyć 120 
€, Caminito del Rey, Ronda : Arena walki bykow, Minibus w 
Gibraltarze, Sevilla Katedra , Granada Alhambra 

CENA NIE ZAWIERA:
Dodatkowego wyżywienia : Lunch lub tapas, Wycieczki fa-
kultatywnej do Kordoby 70 €, TFG 15 zł , Ubezpieczenia od 
chorób przewlekłych, 

uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Wycieczka fakultatywna KORDOBA*
Po śniadaniu przejazd do Cordoby. Odwiedzimy jeden z najle-
piej zachowanych zabytków arabskich w Andaluzji – Meczet-
-Katedrę. W czasie spacer odwiedzimy stara dzielnice żydow-
ską i muzułmańska z typowa andaluzyjska architektura, ulice 
kwiatów oraz stary rzymski most na rzece Guadalkiwir. 
Czas wolny na lunch, odpoczynek lub zakupy. W drodze po-
wrotnej zatrzymamy się w jednej z najstarszych winnic w 
Andaluzji, aby zaznajomić się z historia produkowanych tu 
win, którą zakończymy degustacja. Powrót do hotelu, kola-
cja, nocleg.
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd godz.18:30

2 Dzień: przyjazd na nocleg tranzytowy we Francji, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 Dzień: Wczesne śniadanie , ciąg dalszy podróży, przejazd 
do La Salette. Zakwaterowanie, zwiedzanie miejsca objawień. 
Obiadokolacja. Dla chętnych udział w nabożeństwach, samo-
dzielna modlitwa. Nocleg.

4 Dzień: Śniadanie , przejazd do Lourdes. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Grota objawień. Udział w procesji ze świeca-
mi. Nocleg

5 Dzień: Śniadanie, Msza Św. w Grocie. Zwiedzanie miejsc 
związanych z objawieniami: Groty Objawień, Bazyliki Górnej, 
Krypyty, Bazyliki Różańca Świętego, przejazd do Paryża, obia-
dokolacja, nocleg.

6 Dzień: Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie Paryża: Mont-
martre , wieża Eiffla ( dla chętnych wjazd ok. 25,50 €), Pan-
teon, Opera, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Bastylia, Luwr i 
Orsay z zewnątrz, obiadokolacja. Powrót do hotelu na noc-
leg.

7 Dzień: Po śniadaniu
 ciąg dalszy zwiedzania Paryża. Katedra Notre Dam, Pere La 
Chaise, Pałac Sprawiedliwości i Święta Kaplica.  Nocny prze-
jazd do Polski

8 Dzień: Dalszy przejazd do kraju, przyjazd na miejsce zbiórki 
w godzinach południowych      

TERMIN I CENA:
18-25.04.2020 - Cena: 1890 zł

CENA ZAWIERA:
transport autokarem, Ubezpieczenie KL+NNW+ bagaż, 5 
noclegów w hotelu , pokoje 2,3 osobowe 5 x śniadanie  kon-
tynentalne, 5 x obiadokolacja, opiekę pilota.

CENA NIE ZAWIERA: 
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, komunikacji 
miejskiej, przewodników lokalnych, słuchawek – razem ok. 
75 €.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: godz. 8.00 wyjazd z Krakowa , przejazd przez Sło-
wację (dla chętnych posiłek za ok. 7 EUR). Przyjazd do Buda-
pesztu w godzinach popołudniowych. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie. Obiadokolacja, spacer na wzgórze Gellerta, 
gdzie z wysokości 140 m oglądamy panoramę miasta Dla 
chętnych wyjście na baseny termalne. Powrót do hotelu na 
nocleg.

2 Dzień: śniadanie, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe 
ze stacją kolejki zębatej ( jednej z najstarszych w Europie)  Za-
mek Królewski, Baszta Rybacka. Najbardziej reprezentacyjna  
Vaci Utca prowadzi od największej hali targowej Budapesz-
tu do jednej z najstarszych pesztańskich kawiarni Gerbeaud.  
1,5 - godzinny rejs po Dunaju. Na statku 3 ciepłe dania do 
wyboru, zimne przekąski, desery, bufet z winem i piwem i 
muzyką, powrót do hotelu na nocleg.

3 Dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Szentedre 
uroczego barokowego miasteczka ze znanym Muzeum Mar-
cepanu. Krótkie zwiedzanie, czas wolny na ostatnie zakupy. 
Przyjazd do kraju w późnych godzinach wieczornych.
W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych 
i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
     
TERMIN I CENA:
08-10.05.2020  -  Cena:  660 zł 
02-04.10.2020  -  Cena:  660 zł  

CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem, 
* 2 noclegi (pokoje 2, 3 - os z łazienkami) hotel 3* 
* 2 śniadania, 1 obiadokolacje, 
* 1 rejs statkiem po Dunaju z kolacją i winem, muzyką   
* miejscowego przewodnika po Budapeszcie, 
* opiekę pilota, 
* ubezpieczenie KL, NW, bagaż.

CENA NIE ZAWIERA: 
Biletów wstępu, wstępów na baseny termalne, opłaty TFG 
10 zł.

Minimalna wymagana ilość uczestników wynosi 30 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z 
powodu braku wymaganej, minimalnej ilości uczestników
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień:  Wyjazd z Polski o godz. 9 przejazd w stronę grani-
cy polsko  ukraińskiej, przyjazd do Żółkwi,  zwiedzanie: pałac 
Żółkiewskich, Sobieskich, Radziwiłłów,  kolegiata, cerkiew Ba-
zylianów (XVII w.), kościół i klasztor Dominikanów, synagoga, 
drewniana cerkiew, kamienice mieszczańskie  (XVII-XVIII w.). 
Przyjazd do hotelu w okolicach Lwowa,  zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 
2 Dzień:  Śniadanie, zwiedzanie Lwowa: Wysoki Zamek z 
Kopcem Unii, Baszta Prochowa, Cerkiew Uspieńska, kościół 
dominikanów, Prospekt Swobody: Teatr Wielki, pomnik Ta-
rasa Szewczenki, kolumna maryjna, Cerkiew Przemienienia 
Pańskiego, katedra ormiańska, muzeum Jana III Sobieskie-
go, apteka - muzeum, kościół bernardynów, katedra NMP z 
kaplicą Boimów, Park Stryjski. Obiadokolacja  z regionalnym 
menu ,nocleg.
 
3 Dzień:  Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie tzw. Złotej Pod-
kowy, Olesko:  zamek - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego 
obecnie siedziba filii Lwowskiej Galerii Narodowej, Podhorce  
siedziba Koniecpolskich, Rzewuskich, Ossolińskich, kościół 
św. Józefa (XVIII w.),  Złoczów  zamek rodu Sobieskich, po-
wrót do Lwowa, obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 
 
4 Dzień:  Śniadanie, kontynuacja zwiedzania miasta: Cmen-
tarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, czas wolny, powrót do 
centrum, zwiedzanie wnętrz Opery Lwowskiej wyjazd z Lwo-
wa około 14.00, powrót do Krakowa w późnych godzinach 
wieczornych.

TERMIN I CENA:
01-04.05.2020   -  Cena:  670 zł 
24-27.09.2020   -  Cena:  670 zł

CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację, toaletę, 
  siedzenia uchylane, cafe barek i video,
- 3 noclegi we Lwowie - pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, 
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje 
- zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem miejscowym, 
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL + NW + bagaż,
- podatek VAT.

UWAGI:
Wstępy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, na ten 
cel należy przeznaczyć 250 hrywien 

O tym ,że czeskie piwo jest najlepsze na świecie nie 
trzeba nikogo przekonywać. Ale nie każdy wie o wy-
bornych morawskich winach. 
Mikulov to piękne miasteczko leżące w samym cen-
trum kraju dobrego wina w Morawach Południowych, 
położone tuż pod rezerwatem przyrody Svety Kope-
cek – Święte Wzgórze które jest częścią Wierchów 
Pavlowskich.  Przez miasto prowadzi kilka winiar-
skich ścieżek dydaktycznych, niezwykle ciekawa jest 
również stała ekspozycja winiarska z jedną z najwięk-
szych w Europie beczek do wina. 

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień:  wyjazd z Krakowa godz. 14:30,  przejazd do Miku-
lova, zakwaterowanie, kolacja, nocleg 
2 Dzień: śniadanie, zwiedzanie Mikulova, renesansowe cen-
trum historyczne, Dom u Rycerzy  ozdobiony sgraffitem, 
trzystuletnia, fontanna, grobowiec Dietrichsteinów, dziel-
nicę żydowską ze ścieżką dydaktyczną, która przedstawia 
w trzynastu punktach historię i życie Żydów w Mikulovie. 
Zobaczymy również górujący nad miastem XIII wieczny za-
mek właścicieli Mikulowa, najpierw rodziny Liechtensteinów 
później Dietrichsteinów, z ekspozycją historyczną, winiarską i 
rzymsko – germańską. Obiadokolacja w jednej z wielu urokli-
wych winiarni, nocleg. 
3 Dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania zamków, Zamek Lednice, 
położony na prawym brzegu rzeki Dyji, z przepięknym ogro-
dem francuskim i parkiem angielskim. Należy on do jednego 
z najbardziej znanych zabytków w Europie. Wpisany jest na 
listę zabytków UNESCO. Dalej zobaczymy zamek Voltice gdzie 
zachwyt wzbudzają piwnice pełne win, można podziwiać też 
loty ptaków drapieżnych. Zamek ten wieczorem jest pięknie 
oświetlony.  W drodze powrotnej park krajobrazowy i rezer-
wat biosferyczny wpisany na listę UNESCO, z przepięknymi 
terenami spacerowymi. Powrót do Mikulowa, obiadokolacja 
połączona z degustacją wina. Nocleg. 
4 Dzień : śniadanie czas wolny , możliwość zakupów, wyjazd 
do kraju w godzinach południowych, po drodze zwiedzanie 
w Cejkovicach słynnych winnych piwnic Zakonu Templariu-
szy. Możliwość zakupu doskonałych win. Przyjazd do Krakowa 
w godzinach wieczornych.

TERMIN I CENA:
15-18.10.2020   -  Cena:  750 zł 

CENA ZAWIERA:
transport, ubezpieczenie, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiado-
kolacje w tym jedna z degustacją wina,

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów, ( ok. 500 kc ) 

LWÓW ZŁOTA PODKOWA, ŻÓŁKIEW MORAWY CZECHY
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień:  godz. 06:00 wyjazd, Przejazd do Adrspach. Przepięk-
ne, unikalne Skalne Miasto. Formy skalne zbudowane z pia-
skowca płytowego malowniczo i wspaniale wyrzeźbione przez 
Naturę. 100 metrowe skalne ściany sprawiają często monu-
mentalne wrażenie. Znajdziemy tutaj skalny wodospad, pięk-
ne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarw-
ną roślinnością oraz górne jeziorko gdzie ciekawą atrakcją jest                                                                                                                           
przepływ wieloosobowymi tratwami. 
Przejazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu *** obiadoko-
lacja i nocleg. 
2 Dzień: Śniadanie, zwiedzanie Pragi:  Hradczany - Zamek 
Praski, według internetowej Księgi Rekordów Guinessa – naj-
większy kompleks zamkowy na świecie. Codziennie o go-
dzinie 12 na Pierwszym Dziedzińcu zamkowym odbywa się 
zmiana warty honorowej. Gwardziści ubrani są w mundury, 
które zaprojektował zdobywca Oskara w kategorii kostiumy 
za film „Amadeusz”. Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Pałac 
Królewski, Loreta, Strahovski klasztor.
Malá Strana – kościół św. Mikołaja, Wyspa Kampa, Most Ka-
rola. Romantyczna dzielnica położona na lewym brzegu Weł-
tawy, u stóp praskiego zamku. Obfituje w piękne kamienice, 
uliczki i kościoły. Do jej głównych atrakcji należy także Ściana 
Lenona, kościół św. Mikołaja oraz ogrody schodzące wprost 
do rzeki nieopodal mostu Karola. 
Spacer po Moście Karola, najstarszym i najbardziej rozpozna-
walnym moście w stolicy Czech, który łączy pieszym traktem 
Stare Miasto z dzielnicą Mala Strana. Regionalna kolacja z pi-
wem.  Powrót do hotelu. Nocleg. 
3 Dzień: Śniadanie w hotelu , wykwaterowanie, wjazd ko-
lejką na wzgórze Petrin wyjście na wieżę widokową, z któ-
rej rozpościera się przepiękna panorama miasta. Przejazd 
do Kutnej Hory średniowiecznego miasteczka wpisanego na 
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, słynącego z 
historycznych kopalni srebra. Zwiedzanie: gotycki kościół św. 
Barbary, Stare Miasto z zabytkowymi kościołami, renesanso-
wą zabudową rynku, ossuarium- gotycka podziemna kaplica. 
Przejazd do Sedlec gdzie zobaczymy kaplicę czaszek. Wyjazd 
w drogę powrotną. Po drodze postój na obiad ( płatny we 
własnym zakresie). Przyjazd do Krakowa w godzinach wie-
czornych.

TERMIN I CENA:
23-25.10.2020 - cena: 680 zł 

CENA ZAWIERA:
Przejazd autokarem / klimatyzacja, /, opłaty drogowe, par-
kingowe,Opiekę pilota, 2 noclegi w hotelu pokoje 2-3 os. z 
łazienkami, 2śniadania, 2 obiadokolacje , Ubezpieczenie KL 
+ NNW+ BP

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu, rejsu tratwami, na ten cel należy przezna-
czyć ok.  900  KC.

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie

ADRSPACH + PRAGA
W

YCIECZK
A

 ZA
G

R
A

N
ICA

 / A
U

TO
K

A
R

  



26

KOTLINA KŁODZKA + PRAGA
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KOTLINA KŁODZKA- to największa sudecka kotlina, a przy tym wspaniały i bardzo popularny region turystyczny, ofe-
rujący wiele różnorodnych atrakcji, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, żądnych adrenaliny, jak i tych szukających spokoju, 
dostępnych latem oraz zimą.Kotlinę otaczają: rów Górnej Nysy i Góry Bardzkie od północy, Góry Stołowe i Góry Bystrzyckie 
od południa oraz Góry Złote i Masyw Śnieżnika od wschodu. W sercu Kotliny leży główne miasto – Kłodzko.
PRAGA: stolica i największe miasto Czech, położone w zachodniej części kraju w środkowej części krainy Czechy, nad Weł-
tawą. Przyciąga turystów z całego świata i należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy.

Zakwaterowanie: Okolice Kudowej Zdrój-pokoje 2,3 oso-
bowe z łazienką.
Wyżywienie: Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przy-
jazdu, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień:  Wyjazd  o godz. 14:30 Kraków ul. Ujastek 1
Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych wieczorny spacer po okolicy.
2 Dzień: Śniadanie. Całodniowa wycieczka. Wyjazd do Czer-
mnej gdzie zwiedzamy  Kaplicę Czaszek, niewielkie pomiesz-
czenie ozdobione 3 tysiącami czaszek i piszczeli z piwniczką, 
w której spoczywa około 21 tysięcy czaszek.
W drodze powrotnej zatrzymujemy się w sanktuarium w 
Wambierzycach, zwiedzamy wielką bazylikę o elipsoidalnej 
nawie, prezbiterium pod kopułą, piękną barokową ambonę i 
jeden z większych zbiorów obrazów wotywnych. Powrót do 
ośrodka ,obiadokolacja ,  nocleg
3 Dzień: Śniadanie, wyjazd do Pragi. Zwiedzanie z przewod-
nikiem stolicy Czech: Zamek praski -Stary Pałac Królewski, 
historia Praskiego Zamku, obrazy Praskiego Zamku, Bazylika 
św. Jerzego, Klasztor Jirsky-galeria narodowa, Wieża Procho-
wa Mihulka, Złota Uliczka oraz Rozmbersky Pałac z kaplicą 
Najświętszej Trójcy i poczęcia Panny Marii, Most Karola. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie 
bagaży w autokarze, w drodze powrotnej krótkie zwiedzanie 
Kłodzka. Zwiedzanie zaczniemy od starówki. Przejedziemy 
przez most św. Jana, porównywany do słynnego mostu Ka-
rola w Pradze. Zobaczymy górującą nad miastem twierdzę. 
Kłodzkie fortyfikacje są jednym z najbardziej zachowanych 
od XVII do XVIII w. wiecznych systemów obronnych. W dro-
dze powrotnej postój na posiłek /we własnym zakresie/.Po-
wrót do Krakowa w godzinach wieczornych.

TERMIN I CENY:
11-14.06.2020 - CENA: 795 zł  

CENA ZAWIERA:
3 noclegi  w Kudowie-Zdrój,3 obiadokolacje oraz 3 śniadania,
-transport autokarem lub busem na trasie Kraków-Kudowa 
Zdrój-Kraków,realizacja programu, opieka pilota, ubezpiecze-
nie KL+NNW+bagaż, podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu razem ok. 30 zł 
+ 500 KC

UWAGI:
-Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych 
obiektów
-Wyżej wymieniony program jest ramowy. Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia 
obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych nieprze-
widzianych sytuacji.
-Minimalna wymagana ilość uczestników wynosi 30 osób. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z 
powodu braku wymaganej, minimalnej ilości uczestników, o 
czym poinformuje na piśmie klienta, nie później ,niż na 10 
dni przed rozpoczęciem imprezy ważny dowód osobisty lub 
paszport.
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HOTEL GLARUS *** / kategoria lokalna/
Położenie:  2 budynki hotelowe: 2 i 6-piętrowy o wysokim 
standardzie, znajdujące się w starej, zadrzewionej części ku-
rortu, tuż przy plaży, niedaleko od centrum miasta. Obok ho-
telu przepiękna promenada spacerowa.
Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przecho-
walnia bagażu, restauracja z tarasem przy basenie, punkt 
wymiany walut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen dla 
dzieci ze ślizgawką, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, masaże, 
łaźnia turecka, WIFI dostępne w holu wejściowym koło re-
cepcji.
Pokoje: 2, 3 - osobowe z łazienkami (suszarka do włosów),  
klimatyzacja, telefon, telewizor, balkon.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE
Od 7:00-10:00 – śniadanie w restauracji w formie bufetu.
12:00-13:00 – obiad w restauracji w formie bufetu.
15:00-17:00 – lody, słodycze, pizza.
18:00-20:00 – kolacja w restauracji w formie bufetu.
11;00-23;00 – napoje bezalkoholowe z automatu.
7:00-22:00   – ciepłe napoje, woda , napoje 
                       bezalkoholowe z automatu.
Pobyt od obiadokolacji do śniadania.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Uja-
stek 1 (KOMBINAT bud. „S”). Przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię.
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii ok. 11.00, zakwaterowanie
w godz. popołudniowych, obiadokolacja, nocleg.
3 – 10 dzień: Wypoczynek, kąpiele w Morzu Czarnym i w 
basenach, dyskoteki, piesze wycieczki po okolicy, zajęcia te-
renowe, gry i zabawy nad brzegiem morza, realizacja progra-
mu. Możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach. Wy-
cieczka piesza do Neseberu- miasta leżącego na półwyspie 
i wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. Wycieczka całodzienna Piraci na statku Kapitan 
Cooc:
8:00-9:00 – przejazd z hotelu do Pomoria, gdzie czeka statek
9:00-10:00 – rejs do Sozopolu
10:00 -11:30 spacer po mieście z polskim przewodnikiem.
11:30-14:30- Rejs na wyspę św. Iwana. Spacer, plażowa-
nie, kąpiel, łowienie i przygotowywanie małż, gry, animacje, 
obiad na statku: sznycel z warzywami, ziemniaki gotowane, 
chleb, arbuz, napoje bezalkoholowe bez ograniczeń.
14:30-16:00 Rejs powrotny do Pomoria,
16:30-17:00 – przyjazd do Słonecznego Brzegu.

11 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie 
bagaży, czas wolny, lunch .W godzinach popołudniowych 
wyjazd do Polski, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację(cie-
pły posiłek tranzytowy)
12 dzień:
Przyjazd do Krakowa w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
9 lub 12 noclegów 

CENA NIE ZAWIERA:
 *opłaty na TFG-10zł/osobę* ubezpieczenia od chorób prze-
wlekłych* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy* 
dopłaty do połączeń antenowych * taksy miejscowej: osoba 
dorosła 1 € doba, dzieci 2-12 lat 0,5 € doba, dzieci do lat 2 
bez opłaty.

TERMINY I CENA :
30.06-11.07.2020   270 € + 810 zł razem ok. 1985 zł
09.07-20.07.2020  270 € + 810 zł razem ok. 1985 zł
18.07-29.07.2020  270 € + 810 zł razem ok. 1985 zł
 27.07-07.08.2020 270 € + 810 zł razem ok. 1985 zł
 05.08-19.08.2020 360 € + 810 zł razem ok. 2380  zł  * 
15 dni 

Wycieczki fakultatywe:
organizowane są z polskim przewodnikiem przez lokalne, 
sprawdzone bułgarskie biuro ET MIKE z Pomorie: NESEBER -  
15 € -  Jeep safari 37 € ,Sozopol- rajski zamek 28 €, Bułgarski 
Wieczór 35 €, Bułgarska wieś 23 € ,Bałczik- Przylądek Kaliakra 
32 €, Istambuł 45 €.+ 25 € wiza /paszport/                         

UWAGA:
WYMAGANY WAŻNY/co najmniej 1 m-c od daty powro-
tu/ PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY. Ceny wycieczek 
fakultatywnych podane są orientacyjnie.

SŁONECZNY BRZEG to największy i najbardziej popularny kurort w Bułgarii z rozbudowaną bazą hotelową i gastrono-
miczną, położony w spokojnej zatoce, 40 km na północ od Burgas. Wspaniałe warunki klimatyczne, piaszczysta, piękna plaża 
(8 km długości i 150 m szerokości), różnorodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, tawerny, restauracje i dyskoteki 
zapewniają udany wypoczynek nawet najbardziej wymagającym gościom.

BUŁGARIA / SŁONECZNY BRZEG
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HOTEL „ALEXIOU”- położony ok.250m od piaszczystej 
plaży i promenady nadmorskiej z licznymi tawernami przy 
plaży.
Pokoje: 2,3 osobowe z łazienkami i balkonami, klimatyzacją 
,telewizor ,lodówka. Na wyposażeniu są ręczniki i Wifi.
Wyżywienie:3 x dziennie: śniadanie, lunch i obiadokolacja 
serwowana. Napoje do posiłków: śniadanie: kawa ,herbata 
,sok, woda, obiadokolacja :woda. Kuchnia grecka. Restaura-
cja położona jest na tarasie hotelowym, z pięknym widokiem 
na morze Egejskie. Szczególnie urokliwe są wschody i zacho-
dy słońca. Restauracja posiada certyfikat zdrowej żywności.

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: Wyjazd o godz.9.00 z Krakowa ul. Ujastek 1 
2-10 Dzień: Wypoczynek ,kąpiele słoneczne i morskie w Mo-
rzu Egejskim, piesze wycieczki po okolicy ,zajęcia terenowe, 
gry i zabawy nad brzegiem morza, siatkówka przy plaży, dys-
koteki. Możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatyw-
nych organizowanych przez greckiego partnera.
11 Dzień:Po śniadaniu ,pakowanie bagaży i wyjazd w kie-
runku Polski. Przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry, Sło-
wację.
12 Dzień:Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
Przejazd autokarem na trasie Kraków -Grecja -Kraków,9 noc-
legów w pok.2,3 osobowych klimatyzowanych, ,3 x dziennie 
wyżywienie, opieka pilota i rezydenta , kierownik pedago-
giczny, wychowawcy, ubezpieczenie KL+NNW+bagaż ,po-
datek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakulta-
tywnych, dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji z wyjazdu/ok.3%ceny wyjazdu/,ubezpieczenia od cho-
rób przewlekłych, opłaty na fundusz gwarancyjny w cenie 
10zł,opłaty za przejazdy antenowe.

TERMIN I CENA:
22.07-02.08.2020 - 230 € + 880 zł razem ok.   1880 zł
31.07 – 11.08.2020 - 230 € + 880 zł razem ok.   1880 zł

ZNIŻKI: 
Dzieci do 11,99 l jako trzecia osoba w pokoju 200 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
organizowane są z polskim przewodnikiem przez miejscowe 
biuro greckie.

Ateny-45eur,Meteory-30eur+3eur wstęp,Olimp-20eur,Salo-
niki-25eur,Wieczór Grecki-20eur,Skiatos-45eur,Delfy-35eur

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu banku PKO BP obowiązującego w dniu 
dokonania ostatecznej zapłaty +kwota w zł. Wpłata w PLN 
lub w EUR. Pozycje w pozycji są orientacyjne -przyjęto kurs 
1EUR=ok.4.35zł.

UWAGA: wymagany ważny paszport lub dowód osobi-
sty/co najmniej 1 miesiąc od daty powrotu/

GRECJA to kraj starożytnych bogów. To kraina pełna słońca ,uroku i spokoju. Ciepłe morze i niekończące się plaże gwa-
rantują udany wypoczynek. 
STOMIO położone na południe od Riwiery Olimpijskiej, ok 180 km od Salonik, pomiędzy deltą rzeki Pinios, piaszczystą 
plażą i zboczem góry Kissawos, niewielkie miasteczko rybackie z tawernami i kafejkami które zapewniają świeże ryby i owo-
ce morza oraz wiele lokalnych przysmaków. Wieczorami wszędzie słychać muzykę grecką, a chłodne wino Retsina idealnie 
gasi pragnienie. Piaszczysta długa plaża, czysta woda morska Morza Egejskiego, spokojna i wolna od turystów miejscowość 
umożliwia urozmaicony wypoczynek spragnionym ciszy i spokoju.

GRECJA / STOMIO
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HOTEL SMART SELECTION ISTRIA***
Położenie: położony jest bezpośrednio nad morzem, przy 
sławnej nadmorskiej promenadzie Lungo Mare, ok. 300 m 
od centrum Opatiji. Wspaniałe miejsce dla osób, które cenią 
sobie komfort miejsca zakwaterowania – chcą mieć blisko 
zarówno na plażę jak i do licznych kawiarni czy restauracji w 
centrum miasta.
Zakwaterowanie:  Pokoje z widokiem na ulicę, klimaty-
zowane, z pełnym węzłem sanitarnym ( ręczniki, suszarka), 
2,3,4 osobowe.
Wyposażenie: W hotelu znajdują się: restauracja, bar, ba-
seny/ wewnętrzny i zewnętrzny/, całodobowa recepcja z 
sejfem hotelowym. Za dodatkową opłatą można skorzystać 
z masaży, sauny, wifi, bilarda. Na terenie hotelu znajdują się 
także : punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, 
pralnia chemiczna. Parking hotelowy jest płatny.
Wyżywienie: Restauracja hotelowa słynie ze wspaniałej 
śródziemnomorskiej kuchni bogatej i urozmaiconej w róż-
norodne dania do wyboru. 2 posiłki dziennie : śniadanie w 
formie bufetu szwedzkiego, bogata obiadokolacja w formie 
bufetu, zupy, kilkanaście ciepłych dań do wyboru, desery, 
owoce, napoje z dozownika / woda, soki, / bez ograniczeń !
Transport: Autokar Kraków-Opatija-Kraków

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 Dzień: O godz. 21.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa - ul. Uja-
stek 1 (Kombinat). Nocny przejazd przez Czechy, Austrię i 
Słowenię.
2 Dzień: Przyjazd do Chorwacji w godz. południowych, za-
kwaterowanie , obiadokolacja, zapoznanie się z okolicą.
3 - 8 Dzień: Śniadanie, wypoczynek, plażowanie i kąpiele 
morskie, piesze spacery promenadą  Lungo Mare na plażę w 
Ićići , możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatyw-
nych.
9 Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie zakupy. Wy-
jazd w drogę powrotną do Polski w godzinach południowych.
10 Dzień: Przyjazd do Krakowa we wczesnych  godzinach 
nocnych.

TERMIN I CENA:
12.07-21.07.2020 - 350 € + 640 zł razem ok.   2170 zł 

CENA ZAWIERA :
7 noclegów w pokojach, wyżywienie 2x dziennie w formie 
bufetu, klimatyzację, transport, ubezpieczenie KL, NNW, ba-
gaż, opiekę pilota. 

CENA NIE ZAWIERA:
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z imprezy, dopłata do połączeń antenko-
wych. Opłata TFG 10 zł  
  
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR 
przeliczonej wg kursu sprzedaży banku PKO BP obowiązu-
jącego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty+ kwota w zł. 
Wpłata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” po-
dane są  orientacyjnie - przyjęto kurs 1 EUR = ok. 4,35PLN.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

*Wyspa KRK – Cres – Fish Piknik ok. 45 EUR.
*Rijeka ok. 5 EUR,
*Pula /z Koloseum/ ok 47 EUR
*Jeziora Plitvickie ok. 47 EUR + bilety wstępu
*Jaskinia Postojnia /Słowenia/ ok. 41 EUR
*Wenecja ok 78 EUR

UWAGA: Obowiązkowo ważny paszport lub dowód 
osobisty. Ceny wycieczek fakultatywnych podano 
orientacyjnie.

OPATIJA to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na północno - wschodnim 
wybrzeżu półwyspu Istria, nazywany często „chorwackim Monte Carlo”. Sercem miasta jest czarująca o każdej porze roku „ 
LUNGO MARE”, czyli długi na 12km deptak spacerowy biegnący z VOLOSKO aż po LOVREN. Wyjątkowo łagodny, śródziemno-
morski klimat, czyste i ciepłe wody Adriatyku, malownicza linia brzegowa, bujna roślinność, przepiękne i starannie pielęgno-
wane miejskie parki, eleganckie i ciekawe architektonicznie wille z czasów monarchii austro -węgierskiej, luksusowe hotele, 
ośrodki wellness - wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę Opatii i sprawia, że co roku chętnie przybywają tutaj turyści 
z całego świata.

CHORWACJA / OPATIJA
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ZAKWATEROWANIE: 
Ośrodek Wypoczynkowy „HUCUŁ”, położony na zboczu jed-
nej z gór w dolinie Jatny.
Pokoje: 2, 3, 4-osobowe z łazienkami. Ośrodek posiada kry-
tą ujeżdżalnię, co umożliwia prowadzenie zajęć w każdych 
warunkach pogodowych. W ośrodku znajduje się stołówka, 
duża świetlica z TV SAT i video oraz kawiarnia, a ponadto sala 
bilardowa i do tenisa stołowego. Są tu znakomite warunki dla 
turystyki pieszej i konnej. Ośrodek posiada konie pod siodło 
rasy huculskiej, śląskiej i arabskiej; prowadzi naukę jazdy kon-
nej, spacery konne w terenie, rajdy konne, rehabilitację wad 
postawy, przejażdżki bryczkami.

PROGRAM POBYTU:
1 dzień: Zbiórka i wyjazd o godz. 8:00 Kraków – ul. Ujastek 1
Przyjazd do Ośrodka, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się 
z okolicą, kolacja.
2-12 dzień: Zapoznanie się z końmi w stadninie, zajęcia pie-
lęgnacyjne i opieka nad końmi, psychologia konia, podstawy 
pielęgnacji, nauka jazdy konnej – 10 godzin /w tym 1 godz 
.teoretyczna (każdy uczestnik) pod opieką instruktorów, dla 
zaawansowanych skoki przez cavaletti, ujeżdżanie do sko-
ków, pokonywanie toru przeszkód, korekcja postawy skoku. 
Gry i zabawy zręcznościowe na koniach, rajdy konne po gó-
rach, egzamin jeździecki – dyplom z niespodzianką. 
Wycieczka do KOZIEJ ZAGRODY: przybliżenie kultury regional-
nej:uczestnicy zapoznają się i czynnie biorą udział w wytwo-
rzeniu sera i degustacji wykonanego produktu. Wycieczka 
autokarowa do Wisły /Skocznia Malinka/ oraz wycieczka na 
tor saneczkowy w Czantorii (koło Ustronia)  To najpopular-
niejszy szczyt Beskidu Śląskiego z najnowocześniejszą kolej-
ką: 710 metrów zjazdu malowniczo wijącą się, stalową rynną 
na specjalnych wózkach imitujących sanki. Wspaniała zabawa 
i przyjemność dla miłośników adrenaliny w każdym wieku. 
Piesze wycieczki po rezerwacie przyrody: wieża widokowa, 
sokolarnia, ścieżka rycerska.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczki piesze, gry i za-
bawy z konkursami; liczne zajęcie sportowo rekreacyjne: gry 
w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę, dyskoteka; kąpiele w 
rzece Brennica i wiele innych atrakcji. Piesza wycieczka na 
górę Błatnią .
13 dzień: Wyjazd z ośrodka po śniadaniu. Powrót do Krako-
wa ok. godz. 13-14:00

TERMIN I CENA:
29.07-10.08.2020 - Cena: 1830       

CENA ZAWIERA:
12 noclegów, realizację programu,
WYŻYWIENIE:4 posiłki dziennie, domowa kuchnia, suchy pro-
wiant na drogę powrotną,
TRANSPORT: komfortowy autokar lub BUS na trasie Kraków – 
Brenna – Kraków,
KADRA: wykwalifikowani wychowawcy, instruktorzy jazdy 
konnej,
OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na telefon,
UBEZPIECZENIE: NNW SIGNAL IDUNA

DODATKOWE JAZDY KONNE : 
30 zł/godz. płatne na miejscu w Ośrodku.

UWAGA: prosimy o zabezpieczenie dzieci w odzież sto-
sowną do jazdy konnej.

BRENNA i jej okolice należą do najbardziej urokliwych miejsc Beskidu Śląskiego. Położona na wysokości ok.420 m n.p.m 
w dolinie Brennicy odznacza się górskim, lecz zarazem łagodnym klimatem. Z trzech stron Brenną otaczają grzbiety górskie, 
pokryte strzelistymi świerkami, pięknymi bukami, jaworami i rozłożystymi jodłami.
Z ich stoków wypływają źródła krystalicznie czystej wody, zmieniające się w szemrzące potoki, wijące się wśród bujnej zieleni 
i skał.

BRENNA - OBÓZ KONNY
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