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Wrocław — — — — — — — — — 9.40 — — 9.40

Częstochowa — — — — — — — — 21.30 — — — —

Gliwice — 13.00 11.00 5.10 16.50 5.10 5.10 4.00 — 8.10 4.00 4.00 8.10

Zabrze — 13.20 11.20 5.30 17.10 5.30 5.30 4.20 — 7.50 4.20 4.20 7.50

Bytom — 13.50 11.50 5.50 17.30 5.50 5.50 4.40 — 7.35 4.40 4.40 7.35

Katowice — 14.30 12.30 6.30 18.20 6.30 6.30 5.10 20.15 7.10 5.10 5.10 7.10

Tychy — 15.00 13.00 6.50 18.50 6.50 6.50 5.25 19.45 6.40 5.25 5.25 6.40

Pszczyna — 15.20 13.20 7.05 19.10 7.05 7.05 5.35 19.25 6.25 5.35 5.35 6.25

Żory — 14.30 12.30 5.30 — — — — — — — — —

Rybnik — 15.00 13.00 5.50 — — — — — — — — —

Wodzisław — 15.20 13.20 6.10 — — — — — — — — —

Jastrzębie — 15.45 13.45 6.25 — — — — — — — — —

Skoczów — 16.25 14.25 7.00 20.25 7.55 — 6.25 — — 6.25 — —

Kraków 30 13.30 11.30 5.30 17.30 5.30 5.30 4.00 16.30 4.00 4.00 4.00 4.00

Kalwaria 30 14.15 12.15 6.10 18.15 6.10 6.10 4.40 17.15 4.40 4.40 4.40 4.40

Wadowice 20 14.35 12.35 6.25 18.35 6.25 6.25 4.55 17.35 4.55 4.55 4.55 4.55

Andrychów 20 14.55 12.55 6.40 18.55 6.40 6.40 5.10 17.55 5.10 5.10 5.10 5.10

Bielsko-Biała — 16.00 14.00 8.00 20.00 7.30 7.30 6.00 19.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Cieszyn — 16.35 14.35 — 20.35 8.05 — 6.35 — — 6.35 — —

Żywiec — — — 8.40 — — 8.10 — — — — 6.40 —

MIEJSCA WYJAZDÓW:
Bielsko-Biała – dworzec PKS, dolna płyta
Wrocław – stacja benzynowa ORLEN przy A4 (kierunek Zgorzelec)
Częstochowa – stacja benzynowa BP przy trasie DK1 (kierunek Warszawa)
Gliwice – pl. Piastów obok sklepu Piast
Zabrze – parking obok C.H. Kaufland przy ul. Korfantego
Bytom – pl. Wolskiego za stacją benzynową ORLEN
Katowice – dworzec PKS przy ul. P. Skargi
Tychy – stacja benzynowa ORLEN przy ul. Beskidzkiej (wyjazd) / stacja benzynowa BP przy ul. Przemysłowej (powrót)
Tychy* –  stacja benzynowa BP przy ul. Przemysłowej (wyjazd) / stacja benzynowa ORLEN przy ul. Beskidzkiej (powrót) – dotyczy Stolice Północy i Sankt Petersburg, 

Berlin oraz Jarmark Adwentowy Drezno
Pszczyna – parking obok sklepu ALDI przy ul. Broniewskiego
Żory – centrum przesiadkowe, Peron 1
Rybnik – parking obok Biedronki (stary dworzec PKS)
Wodzisław – stacja benzynowa Circle K przy McDonald`s ul. Jastrzębska 2
Jastrzębie – McDonald`s przy ul. Piłsudskiego
Skoczów – stacja benzynowa CRAB przy ul. Wiślańskiej 9B
Kraków – parking obok hotelu Cracovia przy ul. Kałuży
Kalwaria – dworzec PKS
Wadowice – dworzec PKP
Andrychów – zatoczka przy WSW
Cieszyn – stacja benzynowa LOTOS przy McDonald`s ul. Katowicka 43
Żywiec – stacja benzynowa SHELL przy ul. Wesołej 70

WAŻNE INFORMACJE – AUTOKAR:
1)  Prosimy o  przybycie na miejsce zbiórki na 15 minut przez planowanym wyjazdem. Ze względu na konieczność terminowej realizacji imprezy turystycznej, B.P. Marco 

nie ma obowiązku czekać na spóźnionego uczestnika. Dołączenie do grupy w trakcie imprezy turystycznej będzie wymagało poniesienia we własnym zakresie kosztów 
dojazdu. Nie jest możliwa samowolna zmiana miejsca wsiadania na inne niż zawarte na umowie. Każdą zmianę miejsca wsiadania należy uzgodnić w formie pisemnej 
z B.P. Marco na 48 godzin przed planowanym wyjazdem.

2) Biuro zastrzega sobie prawo zmiany przystanków i godzin wyjazdów po wcześniejszym poinformowaniu Klientów.
3)  Połączenia antenowe z: Żor, Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia, Skoczowa będą realizowane przy minimum 6 osobach i potwierdzane lub odwoływane najpóźniej na 2 dni 

przed wyjazdem.
4)  Połączenia antenowe z: Krakowa, Kalwarii, Wadowic, Andrychowa będą realizowane: 

– w przypadku wczasów autokarowych bez wymaganego minimum 6 osób 
– w przypadku wycieczek objazdowych przy minimum 6 osobach i potwierdzane bądź odwoływane najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem

5) Połączenia antenowe na trasach dojazdowych do Bielska-Białej mogą być realizowane innym środkiem transportu niż wymieniony w ofercie.
6) Miejsca w autokarze są przydzielane przez biuro wg kolejności zgłoszeń.
7)  Limit bagażu: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu głównego do 20 kg na osobę. Bagaż przekraczający powyższy limit może być 

przewieziony tylko za zgodą obsługi autokaru, gdy pozwala na to miejsce w  luku bagażowym i  jedynie za dodatkową opłatą.
8)  Postoje autokarów w trakcie przejazdu, jak i na miejscu są organizowane zgodnie z przepisami określającymi czas pracy kierowców i w miejscach do tego przeznaczonych.
9) Godziny wyjazdów autokaru w drogę powrotną ustala pilot.

Bezpiecznie przez świat!

www.signal-iduna.plInfolinia +48 22 505 65 08

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 



Nasza oferta dostępna jest:
• on-line 24 h, 7 dni w  tygodniu na www.bpmarco.pl
•  w naszym biurze (Bielsko-Biała, ul. Szkolna 1/B)
•  poprzez sieć biur agencyjnych (adresy biur dostępne na naszej 

stronie internetowej)

 – DOŁĄCZ DO NAS ! Znajdziesz tam aktualne promocje, ważne informacje, zdjęcia i filmy.

Biuro Podróży MARCO jest wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki 
Wojewody Śląskiego pod numerem 0491, posiada gwarancję ubezpieczeniową 
o  numerze M 516749 udzieloną przez Signal Iduna Polska TU S.A. (ważną 
od 18.09.2019 do 17.09.2020). 
Ceny  imprez turystycznych nie zawierają obowiązkowej 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Szczegółowe 
informacje znajdują się w warunkach uczestnictwa w  imprezach 
organizowanych przez B.P. MARCO, które  (wraz z warunkami 
ubezpieczenia) dostępne są u organizatora, w biurach 
agencyjnych oraz na stronie internetowej www.bpmarco.pl

Spis treści

WARTO WIEDZIEĆ! 
Każdy z  uczestników imprez turystycznych musi posiadać ważny paszport 
lub dowód osobisty. Wymóg posiadania takiego dokumentu dotyczy również 
osób niepełnoletnich. 

Cena zawarta na umowie o  udział w  imprezie turystycznej jest wiążąca 
i  uczestnik nie może żądać obniżenia kosztów imprezy turystycznej jeśli 
po zawarciu umowy cena danej imprezy turystycznej zostanie obniżona 
z powodu oferty last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych 
przez B.P. MARCO.

Podczas realizacji niektórych wycieczek objazdowych uczestnicy korzystają 
z  systemu słuchawkowego tour-guide. Korzystanie z  tego systemu jest 
dodatkowo płatne, a wszelkie informacje na temat zasad użytkowania oraz 
kosztów przekazuje pilot grupy po rozpoczęciu realizacji danej imprezy 
turystycznej. 

Zaleca się wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która 
potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z  niezbędnych świadczeń 
zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. 
Karta EKUZ stanowi uzupełnienie ubezpieczenia komercyjnego firmy Signal 
Iduna Polska TU S.A., którym objęty jest każdy uczestnik imprez turystycznych 
organizowanych przez B.P. MARCO.
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CHORWACJA
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promowa, z której kilka razy dziennie 
odpływają promy na wyspę Korcula 
oraz do Sućuraju na Hvarze. Główne 
walory Drvenika przyciągające 
turystów to malownicza żwirkowa 
plaża z  łagodnym zejściem do 
morza, niepowtarzalna przyroda 
oraz przytulne tawerny i  restauracje 
serwujące lokalne przysmaki. Dla 
osób chcących aktywnie spędzić czas 
do dyspozycji jest boisko do piłki 
nożnej oraz wypożyczalnie sprzętu 
wodnego. Z Drvenika można wyruszyć 
na wycieczki do Dubrownika, Mostaru 
oraz na wyspy Hvar i Korčula.

GRADAC jest najbardziej na południe 
wysuniętą turystyczną miejscowością 
Riwiery Makarskiej. Znajduje się 
w połowie drogi pomiędzy Splitem 
a Dubrownikiem. Miasteczko jest 
malowniczo położone na łagodnym 
zboczu porośniętym oliwkami, 
otoczone lasami piniowymi, 
u stóp masywu Biokovo. Rejon 
Gradaca jest najbardziej znany 
z ciągnących się kilometrami 
żwirkowych plaż, a  sama miejscowość 
słynie z najdłuższej (około 4 km) 
i najładniejszej plaży na Riwierze 
Makarskiej. Gradac jest spokojniejszą 
miejscowością Riwiery Makarskiej, 
ale z bogatą ofertą gastronomiczną. 
Przytulne tawerny, kafejki 
i  restaura cje zlokalizowane wzdłuż 
nadmorskiej promenady zachęcają 
do degustowania specjałów kuchni 
dalmatyńskiej. Dla miłośników 
aktywnego wypoczynku dostępne 
są  tereny sportowe oraz 
wypożyczalnie wodnego sprzętu 
sportowego. Gradac  jest także 
doskonałą bazą wypadową 
na wycieczki do Dubrownika, 
Medjugorie, Mostaru i Splitu 
oraz na wyspy Korčula, Hvar i Brač.

PELJEŠAC to drugi pod względem 
wielkości półwysep Chorwacji, 
znajdujący się w południowej części 
wybrzeża kraju. Położony około 50 km 
na północny zachód od Dubrownika, 
ma długość 65 km. Ze względu 
na czystość wody i  łagodny klimat, 
jest to jedna z najwyżej cenionych 
i najchętniej odwiedzanych części 
Chorwacji. Charakteryzuje się 
malowniczym krajobrazem, gdzie 
zbocza stromych gór schodzą wprost 
w wody krystalicznie czystego 
Morza Adriatyckiego. Największym 
szczytem półwyspu jest Sv. Ilija, 
którego wysokość sięga 961 m n.p.m. 
U  jego podnóża z  jednej strony 
znajduje się osada rybacka Trpanj, 
mająca połączenie ze stałym lądem 
(portem i miastem Ploče), z drugiej – 
największa miejscowość na półwyspie, 
Orebić, słynąca z bogatej tradycji 
morskiej, posiadająca połączenie 
promowe z wyspą Korčula. Pozostałe 
miejscowości półwyspu to m.in.: 
Ston, znana z hodowli małż, 
połączona kamiennym murem 
obronnym z Mali Ston, czy Janina 
– osada rybacka i  rolnicza. Pelješac 
to miejsce przepełnione historią 

CHORWACJA to śródziemnomorski 
kraj o wyjątkowym pięknie, leżący 
nad Adriatykiem. To kraj lasów, 
rzek obfitujących w  ryby, kraj Jezior 
Plitwickich i malowniczych pagórków 
Chorwackiego Zagorja. Chorwacja 
to jedno z najmniejszych państw 
europejskich, zajmujące powierzchnię 
56.691 km2, którego kulturalnym, 
politycznym, gospodarczym 
i przemysłowym centrum jest 
liczący około miliona mieszkańców 
Zagrzeb – stolica państwa. To kraj 
o zróżnicowanym klimacie, na 
północy panuje klimat kontynentalny, 
w centralnej części górski, natomiast 
na wybrzeżu dominuje klimat 
śródziemnomorski. Latem na wybrzeżu 
jest zwykle gorąco i  sucho, a  średnia 
temperatura morza w okresie od  lipca 
do sierpnia wynosi nawet 27°C. 
Chorwackie wybrzeże Adriatyku 
jest jednym z najpiękniejszych 
w Europie. Do Chorwacji należy 
1.185 wysp, z czego tylko 66 jest 
zamieszkałych. Największa z nich 
to wyspa Krk. Najpiękniejszą częścią 
kraju jest Dalmacja rozciągająca 
się od Zadaru po Dubrownik. 
Jest  to  region stanowiący 
większość wybrzeża chorwackiego, 
gdzie śródziemnomorski klimat, 
turkusowe morze oraz malownicze 
nadmorskie mia stecz ka każdego 
roku przyciągają rzesze turystów. 
Wybrzeże Dalmatyńskie zachwyca 
turystów nie tylko niepowtarzalnymi 
krajobrazami, ale również bogactwem 
zabytków architektonicznych. 
Największymi miastami Dalmacji są: 
Split, Dubrownik, Zadar oraz Šibenik. 
Miejscem, gdzie strome góry schodzą 
niemalże do samego morza jest 
Riwiera Makarska, charakteryzująca 
się długimi, żwirkowymi plażami. 
Błękit Adriatyku, zieleń jodeł i  szarość 
skał są nieodłącznymi elementami 
jej krajobrazu. Charakterystycznym 
atrybutem dalmatyńskiego wybrzeża 
są także wyspy. Do najczęściej 
odwiedzanych należą wyspy Hvar, Brač 
i Korčula, wyróżniające się pięknymi 
plażami oraz dobrze przygotowaną 
bazą wypoczynkową. Chorwacja 
urzeka urozmaiconym wybrzeżem, 
pięknem przyrody i krystalicznie 
przejrzystym Adriatykiem. Urokliwe 
i malowniczo położone nadmorskie 
miasteczka charakteryzują się 
bogactwem zabytków architektury 
i  sztuki. Życzliwość i gościnność 
mieszkańców w połączeniu 
z wyśmienitą kuchnią gwarantują 
niezapomniany wypoczynek. 

RIWIERA MAKARSKA rozciąga 
się na długości około 60 km 
na południowy wschód od Splitu, 
począwszy od miejscowości Brela 
aż do Gradaca. Ze względu na długie 
plaże, malownicze zatoczki, lazurowe 
i krystalicznie czyste wody Adriatyku 
oraz świetnie zorganizowaną bazę 
turystyczną Riwiera Makarska uważana 
jest za jeden z najpiękniejszych 
zakątków Chorwacji. To region, 
który oferuje dodatkową atrakcję 
krajobrazową, bowiem ten fragment 
chorwackiego wybrzeża to miejsce, 
gdzie wysokie i  strome masywy 
Gór Biokovo schodzą niemalże do 
Adriatyku. Najwyższym wzniesieniem 
tego pasma górskiego jest szczyt 
Sveti Jure, wznoszący się na wysokość 
1.762 m n.p.m., na który prowadzi 
turystyczny szlak. Do najbardziej 
znanych miejscowości turystycznych 
Riwiery Makarskiej należą Brela, 
Baška Voda, Makarska, Tučepi, 
Podgora i Gradac. Riwiera Makarska 
jest atrakcyjnym regionem nie tylko 
dla urlopowiczów spragnionych 
plażowania i kąpieli morskich, ale 
jest także doskonałą bazą wypadową 
dla tych turystów, którzy podczas 
swojego urlopu pragną pojechać 
do Splitu i  zobaczyć Pałac Dio klecjana, 
czy wyruszyć do Dubrownika, 
miasta nazywanego „Perłą Adriatyku”, 
lub do Medjugorje, miejsca objawień 
i kultu maryjnego. Podczas pobytu 
na Riwierze Makarskiej można także 
wybrać się na rejsy, między innymi 
na największą wyspę Dalmacji, 
czyli wyspę Brač, słynącą z plaży 
„Złoty Róg”, czy też na wyspę Hvar, 
znaną na świecie z  lawendowych 
pól, która pod względem 
nasłonecznienia porównywana 
jest z portugalską Maderą. 
Połączenie śródziemnomorskiego 
rytmu życia, pięknych krajobrazów 
oraz historycznego i kulturowego 
dziedzictwa sprawia, że Riwiera 
Makarska jest ide al nym miejscem 
na spędzenie letniego urlopu.

TUČEPI – jedna z najatrakcyjniejszych 
i najczęściej odwiedzanych 
miejscowości Riwiery Makarskiej. 
Urokliwa, spokojna miejscowość 
ze wspaniałymi widokami na Morze 
Adriatyckie i pobliskie wyspy Hvar 
i Brač. Pięknie usytuowana na 
tle masywu górskiego Biokovo. 
Posiada  jedną z najdłuższych plaż 
na Riwierze o długości około 3 km. 
Plaża jest żwirkowa, a obecność sosen 
pinii daje nieco cienia w słoneczne 
dni. Zaletą jest krystalicznie czyste 
i  lazurowe morze, w którym można 
uprawiać wszelakiego rodzaju sporty 
wodne – nurkowanie, parasailing. 
Długa promenada przyciąga turystów 
licznymi kafejkami, restauracjami, 
tawernami i  sklepami. W centrum 
miejscowości znajduje się przystań 
dla kutrów rybackich, statków 
turystycznych oraz jachtów. Latem 
organizowane są wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe i obchodzone 
rozmaite uroczystości, w czasie 

których można spróbować wielu 
rodzajów regionalnych potraw, 
napojów, a wieczorem posłuchać 
przyjemnej muzyki. Atrakcją jest 
święto 13 czerwca obchodzone na 
cześć patrona Tučepi – św. Antoniego. 
W Tučepi można zwiedzić kościół 
św. Jerzego z 1311  r. – najstarszy 
budynek sakralny na całej Riwerze 
Makarskiej. U podnóża masywu 
górskiego Biokovo zachowały się 
3 wieże obronne z XVIII w. – wieża 
Šarića, wieża Bušelića i wieża Lalića, 
które służyły do obrony przed 
tureckimi atakami. Idealne miejsce 
do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. 
Osoby szukające rozrywki i dobrej 
zabawy mogą wybrać się do 
Makarskiej, która jest oddalona 
o zaledwie 5 km. Tučepi zdobywa 
liczne nagrody za wysoki poziom 
jakości usług gastronomicznych 
i  turystycznych. Przepiękne widoki, 
lokalne specjalności, smaczne wino 
przyciągają do tego miejsca wielu 
turystów.

PODGORA jest popularną 
miejscowością turystyczną Riwiery 
Makarskiej, znajdującą się około 15 km 
od miejscowości Makarska. Miasteczko 
„pod górą” nazwę swoją zawdzięcza 
malowniczemu położeniu u stóp 
masywu Biokovo, nad turkusowym 
Adriatykiem, ze schodzącą łagodnie 
do morza żwirkową plażą, otoczoną 
dającymi cień drzewami piniowymi. 
Miasto składało się kiedyś z dwóch 
części. Nowa, znajdująca się blisko 
morza, w ostatnich 30 latach uległa 
znacznemu rozwojowi, wybudowano 
hotele, prywatne wille, apartamenty. 
W starej, górnej części miasta, 
zachowały się wieże obronne 
strzegące je kiedyś przed Turkami. 
Ciekawostką wartą obejrzenia jest 
pomnik założenia jugosłowiańskiej 
marynarki wojennej, mający kształt 
skrzydła mewy. Krystaliczne morze, 
bliskość masywu górskiego Biokovo 
oraz tętniąca życiem promenada, 
wzdłuż której zlokalizowane są  liczne 
kafejki, tawerny i  restauracje, składają 
się na niepowtarzalną atmosferę 
tego wakacyjnego kurortu. Ponadto 
bogata oferta aktywnego wypoczynku 
skierowana do miłośników 
sportów wodnych oraz różnorodne 
propozycje wycieczek fakultatywnych 
dla gości, którzy chcą stąd wyruszyć 
na wycieczki do Dubrownika, 
Medjugorie, Mostaru oraz na wyspy 
Korčula czy Hvar, przyczyniają się 
do tego, że Podgora jest urokliwą 
miejscowością turystyczną, 
która w sezonie tętni życiem, 
gwarantując jednocześnie przyjemny 
i  relaksujący wypoczynek. 

DRVENIK to niewielka, urokliwa 
i  spokojniejsza miejscowość 
turystyczna Riwiery Makarskiej, 
położona u stóp masywu Biokovo, 
pomiędzy miastami Makarska 
i Ploče. Drvenik podzielony jest na 
2 osady Gornja Vala i Donja Vala. 
W Donje Vale znajduje się przystań 

Podgora
Gradac

Orebić

Tučepi

Drvenik
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miesiąc V VI VII VIII IX

powietrze 21 26 30 30 26

woda 17 22 24 24 22

Średnie temperatury

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas lokalny: środkowoeuropejski (taki jak w Polsce).
Język:  chorwacki (można porozumieć się w  języku angielskim, 

niemieckim, a nawet polskim).
Waluta:  kuna (HRK); 1 kuna = 100 lipa; 1 EUR = około 7,50 HRK
Numer kierunkowy: + 385
Opłaty klimatyczne:   należy je obowiązkowo uiścić na miejscu (w wy so ko ści zgodnej 

z  informacją zawartą w  tabelach cenowych).
Kąpieliska:   plaże żwirowo-kamieniste, łagodne zejście do morza. Zalecamy 

zabrać obuwie ochronne, materace dmuchane lub karimaty 
na plażę.

Dokumenty podróżne:  ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób 
niepełnoletnich).

Serwis plażowy:  leżaki na plaży są odpłatne (wypożyczenie leżaka kosztuje 
20–34 kun/dzień), dlatego zalecamy zabrać swój sprzęt plażowy.

Pilot-rezydent:  w czasie podróży i pobytu w docelowym miejscu wypoczynku 
turyści objęci są fa chową opieką pilota-rezydenta Biura 
Podróży MARCO lub przedstawiciela kontrahenta. Nie zawsze 
pilot-rezydent mieszka z uczestnikami w  jednym obiekcie. 

Pokoje:  dostawne łóżko wiąże się z  reguły z mniejszym komfortem 
oraz z ograniczoną ilością miejsca w pokoju.

All Inclusive:  w hotelach zapewniających różnorodne formy wyżywienia 
konieczne jest zakładanie opasek na rękę identyfikujących rodzaj 
wykupionych świadczeń. Godziny serwowania poszczególnych 
posiłków w ramach All Inclusive mogą ulec nieznacznym 
korektom w trakcie sezonu. O ewentualnych zmianach turyści 
zostaną poinformowani przez pilota-rezydenta. Zakres świadczeń 
oferowanych w ramach AI może różnić się w zależności 
od oferty hotelu.

Ubezpieczenie:   obejmuje KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP – chorób 
przewlekłych, istnieje możliwość dokupienia w kwocie 
około 4 PLN/dzień.

Zalecamy zabrać odpowiedni strój (np. mężczyźni – długie spodnie), bowiem większość 
hoteli nie zezwala na wejście gości w strojach kąpielowych lub szortach do restauracji 
podczas głównych posiłków.

ORIENTACYJNE CENY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW  
(W  KUNACH CHORWACKICH): 
SKLEPY: 
chleb: 5–8 woda mineralna (0,5 l): 4–8 wino Prošek (1 l): 30–60
bułka: 3–4 woda mineralna (1,5 l): 6–10 wino Babič (1 l): 30–60
szynka (1 kg): 70–100 Pepsi (1 l): 10–12 rakija Travarica (1 l): 40–70
jogurt: 3–5 Coca–cola/Fanta (1 l): 10–12 piwo Tuborg (0,5 l): 8–10
lody na patyku: 4–11 sok Cappy (1 l): 10–15 piwo Ožujsko (0,5 l): 8–10

LOKALE: 
kawa espresso: 8–10 woda mineralna (0,25 l): 7 Rakija (0,05 l): 12–15 
kawa capuccino: 8–12 Campari (0,10 l): 15–20 mięso z grilla, frytki, sałatka: 60–90
herbata: 6–10 Stock (0,05 l): 14 piwo Ožujsko (0,33 l): 14–20
Coca-cola/Fanta (0,25 l): 12–16 Vermouth (0,10 l): 15–18 piwo Heineken (0,33 l): 14–20
sok (0,25 l): 12–16 Martini (0,10 l): 15–18 pizza: 35–45
woda mineralna (1 l): 15–20 wino Prošek (0,10 l): 9–14 spaghetti: 35–40

Orientacyjny koszt wynajęcia  (w euro na dzień): samochód: 65, rower: 15, skuter: 40

TRASA PRZEJAZDU:
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, a następnie przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry do 
Chorwacji (lub przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji).

Orientacyjne ceny wycieczek organizowanych przez  lokalne biura  podróży (Tučepi, 
Podgora, Drvenik, Gradac): 

1)  Dubrownik – całodzienna wycieczka. Zwiedzanie z  lokalnym przewodnikiem miasta 
na zy wa ne go „Perłą Adriatyku”, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Czas wolny, możliwość zakupu pamiątek. Cena około 48 EUR

2)  Medjugorie i  Mostar – wycieczka do miejsca kultu religijnego Bośni i  Hercegowiny, 
zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego, w programie wejście na Górę Objawień. Czas wolny. 
Następnie przejazd do Mostaru charakteryzującego się specyficzną architekturą orientalną. 
Krótkie zwiedzanie. Cena około 48 EUR 

3)  Fish Picnic z  rejsem na Półwysep Pelješac (Duba) oraz na Wyspę Hvar (Sućuraj) – 
wycieczka statkiem na urokliwą plażę na Półwyspie Pelješac. Czas wolny na plażowanie 
i  kąpiel. Obiad na statku. Spacer i  czas wolny w  miejscowości Sućuraj na wyspie Hvar. 
Cena około 22 EUR

4)  Wyspa Korčula – rejs na wyspę Korčula, uważaną za najbardziej zieloną wyspę Adriatyku. 
Spacer urokliwymi uliczkami średniowiecznego miasta Korčula, otoczonego murami, 
w którym urodził się znany podróżnik Marco Polo. Obiad. Cena około 33 EUR

5)  Fish Picnic z rejsem na wyspę Brač (Bol) oraz na wyspę Hvar (Vrboska) – wycieczka 
statkiem na słynną plażę Złoty Róg. Czas wolny na plażowanie. Rejs na wyspę Hvar. 
Krótkie zwiedzanie połączone z plażowaniem. Cena około 30 EUR 

Orientacyjne ceny wycieczek organizowanych przez lokalne biura podróży (Orebić):
1)  Wyspa Korčula – rejs na wyspę Korčula, zwaną „małym Dubrownikiem”. Zwiedzanie 

licznych zabytków historii i kultury, w programie m.in.: dom, w którym urodził się słynny 
podróżnik Marco Polo. Czas wolny. Cena około 15 EUR

2)  Dubrownik – wycieczka do miasta nazywanego „Perłą Adriatyku”. Zwiedzanie z lokalnym 
przewodnikiem miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 
w programie m.in.: ulica Stradun, Katedra Velika Gospa, Pałac Rektorów, Wielka Studnia 
Onufrego, mury miejskie. Czas wolny. Cena około 55 EUR

3)  Fish Picnic z  rejsem na wyspę Badija oraz do miasteczka Lumbarda (Korčula) – 
wycieczka statkiem na urokliwą wyspę Badija, czas wolny na plażowanie i kąpiel. Obiad 
na statku. Czas wolny w miasteczku Lumbarda na wyspie Korčula. Cena około 30 EUR

4)  Wyspa Mljet – rejs na jedną z najpiękniejszych i najbardziej zielonych wysp Adriatyku. 
Zwiedzanie Parku Narodowego Mljet, czas na podziwianie piękna śródziemnomorskiej 
przyrody. W  programie m.in.: Veliko Jezero, wyspa St. Mary’s. Czas wolny. Obiad. 
Cena około 50 EUR

Informacje i orientacyjne ceny zostały zebrane w styczniu 2020 r.

Mały kraj na wielkie wakacje

– wszędzie tu można napotkać 
średniowieczne kościoły, klasztory, 
a  także inne pozostałości po dawnych 
epokach, od czasów antycznych 
do współczesnych. Pelješac znany 
jest również jako miejsce słynące 
z produkcji najlepszych chorwackich 
win czerwonych. Na stromych, 
południowych stokach półwyspu 
znajdują się winnice, na których 
rośnie plavac mali, szczególny szczep 
winogron. To właśnie tu produkuje 
się znakomite wino Dingač, pierwsze 
chorwackie wino prawnie chronione 
na świecie. Doskonałe lokalne trunki 
i wyśmienita kuchnia dalmatyńska 
zachęcają do spędzenia swojego 
urlopu właśnie w  tej części Chorwacji. 
Pelješac to czyste, przejrzyste morze 
i  różnorodne plaże – zarówno 
te płytkie, z  łagodnym zejściem 
do morza, idealne dla rodzin 
z dziećmi, jak i  romantyczne, ukryte 
zatoczki, czy popularne plaże z  letnimi 

atrakcjami. To miejsce, gdzie marzenia 
o  idealnym letnim wypoczynku stają 
się rzeczywistością.

OREBIĆ to największa miejscowość 
półwyspu Pelješac, położona 
u podnóża najwyższej góry półwyspu, 
Sv. Ilija, której malownicze wybrzeże 
z pięknymi, żwirkowymi plażami 
charakteryzuje się doskonałym 
widokiem na wyspę i miasto Korčula. 
Miejscowość posiada bogate 
tradycje żeglarskie – w XIX wieku 
zamieszkiwana była przez największą 
liczbę kapitanów w całej Chorwacji. 
Piękno architektury, powstałej 
w najlepszym okresie tego 
kapitańskiego miasta, można 
podziwiać do dziś. Najbardziej 
znanymi budynkami kamiennymi 
są Pałac Stowarzyszenia Marynarzy, 
Pałac Muzeum Marynarzy i Pałac Sądu. 
Swój wpływ na  rozwój miasteczka 
mieli również franciszkanie, którzy 

na wysokości 150 m n.p.m. 
wznieśli klasztor oraz kościół 
z punktem widokowym, z którego 
rozpościera się przepiękny widok 
na sąsiednie wysepki oraz pobliskie 
miejscowości. Ślady historii, 
dziedzictwa kulturowego i piękne 
położenie wśród starych winnic, 
drzew figowych i  cytrusowych 
to nie jest wszystko, co Orebić 
ma do zaoferowania turystom. 

Na uwagę zasługują m.in.: regularne 
połączenia promowe z wartą 
pozwiedzania wyspą Korčula, 
możliwość aktywnego wypoczynku, 
imprezy folklorystyczne, wieczory 
dalmatyńskie, koncerty z muzyką 
na żywo. Wszystko to sprawia, 
że Orebić to miejsce, które na 
zawsze pozostanie w sercach 
i wspomnieniach tych, którzy je 
odwiedzą.
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Aparthotel „Aqua Residence” 
Nowy obiekt na sezon 2020, oferujący bardzo dobry standard zakwaterowania  
i estetyczne wnętrza. Zaprojektowany w nowoczesnym stylu. Na uwagę zasługują eleganckie, 
przestronne pokoje, które dają komfort wypoczynku. Dzięki swemu położeniu oferuje niesamowity 
widok na góry i morze oraz idealne warunki do wakacyjnego relaksu na plaży.

POŁOŻENIE: w północnej części 
Tučepi – 1 km od centrum 
kurortu, około 5 km 
od miejscowości Makarska 
i około 115 km od Dubrownika, 
około 250 m od długiej 
i  żwirkowej plaży (przejście 
przez drogę lub przejściem 
podziemnym), [leżaki i sprzęt 
wodny dodatkowo płatne].

Ceny w promocji od 

2.029 PLN

HB

OBIEKT: nowy i elegancko 
urządzony. Bezpłatny dostęp do 
Wi-Fi, mały parking niestrzeżony 
(ilość miejsc ograniczona). 
Posiłki serwowane w restauracji 
Villi Vinka oddalonej około 50 m 
od obiektu. 
UWAGA! W budynku brak windy.

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
z bocznym widokiem na morze, 
nowocześnie umeblowane, 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC, suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, balkon.

Riwiera Makarska

Nowość!!!
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Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Tučepi 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], *7 noclegów [turnus: 1]
• 9 śniadań (bufet) [turnusy: 2 – 11], *7 śniadań (bufet) [turnus: 1]
•  9 obiadokolacji – (serwowane: zupa, danie główne – wybór z menu, bufet sałatkowy, deser) [turnusy: 2 – 11],  

* 7 obiadokolacji – (serwowane: (j.w.)) [turnus: 1]
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu 

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 13 EUR/os. za pobyt (turnusy: 2 – 11),  
10 EUR/os. za pobyt (turnus: 1).

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów 
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 13.06.2020 14.06 – 21.06.2020 22.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

3 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

4 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

5 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

6 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

7 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

8 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

9 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

10 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

11 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Dziecko do 2 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 389 PLN    

ZNIŻKI: Dziecko 2–12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA: 800 PLN 
3. osoba powyżej 12 lat w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 450 PLN 

Blisko plaży

Z pokoi boczny 
widok na morze

Lodówka w pokoju

Bezpłatne Wi-Fi

Tučepi
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Riwiera Makarska

Villa „Vinka” HB

POŁOŻENIE: w północnej części 
Tučepi – 1 km od centrum kurortu, 
około 5 km od miejscowości 
Makarska i około 115 km 
od Dubrownika, około 200 m 
od długiej i żwirkowej plaży (leżaki 
i  sprzęt wodny dodatkowo płatne).

OBIEKT: składa się 
z  trzypiętrowego budynku. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja, drink bar, bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi w  recepcji, 
mały parking niestrzeżony (ilość 

miejsc ograniczona). UWAGA! 
W budynku brak windy.

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
nowocześnie umeblowane, 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC, suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: 
plac zabaw.

„Vinka” to obiekt, który sprawdził się w sezonie 2019. Komfortowy z wygodnymi  
i funkcjonalnymi pokojami oraz miłą obsługą i rodzinną atmosferą umożliwi beztroski wypoczynek. 
Klienci docenili również dobry standard obiektu w stosunku do niewysokiej ceny. Polecamy 
osobom ceniącym sobie bliskość jednej z najdłuższych plaż na Riwierze Makarskiej, błękitnego 
morza, pięknych widoków oraz centrum z długą promenadą.

Nowoczesne
pokoje

Ceny w promocji od 

1.989 PLN
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Tučepi

Szczegółowe informacje, aktualne ceny, promocje, rabaty, zniżki dla dzieci  
oraz typy pokoi i dopłaty są dostępne w punktach sprzedaży oraz na www.bpmarco.pl

Dziecko do 2 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 389 PLN    

ZNIŻKI: Dziecko 2–12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA: 700 PLN 
3. osoba powyżej 12 lat w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 400 PLN 

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], * 7 noclegów [turnus: 1]
• 9 śniadań – (bufet) [turnusy: 2 – 11], * 7 śniadań – (bufet) [turnus: 1]
•  9 obiadokolacji – (serwowane: zupa, danie główne – wybór z menu, bufet sałatkowy, deser) [turnusy: 2 – 11],  

* 7 obiadokolacji – (serwowane: (j.w.)) [turnus: 1]
•  ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
•  opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14:00. Wykwaterowanie do godz. 10:00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 13 EUR/os. za pobyt (turnusy: 2 – 11), 
10 EUR/os. za pobyt (turnus: 1).

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów 
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 13.06.2020 14.06 – 21.06.2020 22.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

3 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

4 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

5 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

6 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

7 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

8 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

9 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

10 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

11 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Tučepi 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe 
miasta wg  roz kła du jazdy. 

Mały kraj na wielkie wakacje

Blisko plaży

Atrakcyjna cena

Lodówka w pokoju

Bezpłatne Wi-Fi
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Ceny w promocji od 

1.889 PLN

Villa „Bili Dvor” 

POŁOŻENIE: około 800 m 
od centrum Tučepi, około 7 km 
od miejscowości Makarska 
i około 115 km od Dubrownika, 
około 80 m od długiej 
i  żwirkowej plaży (leżaki i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne).

OBIEKT: kameralny 
i nieduży, prowadzony przez 
sympatycznych właścicieli. 
Klimatyzowana restauracja 
z  tarasem, drink bar, bezpłatny 

dostęp do Wi-Fi w całym 
obiekcie, mały parking 
niestrzeżony (ilość miejsc 
ograniczona). UWAGA! 
W budynku brak windy.

POKOJE: mniejsze, 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
funkcjonalnie umeblowane, 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC), klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, balkon.

HB

Malowniczo położony pomiędzy górami masywu Biokovo, a Morzem Adriatyckim w urokliwej 
miejscowości Tučepi. Idealne miejsce na relaks w gronie rodziny i przyjaciół. Kameralny obiekt  
z przyjemną atmosferą prowadzony przez sympatycznych i gościnnych właścicieli. Bliskość centrum, 
niewielka odległość od plaży oraz promenady z licznymi kawiarniami i restauracjami gwarantują 
beztroskie wakacje. „Bili Dvor" został doceniony przez naszych Klientów w sezonie 2019.

Riwiera Makarska

Blisko pięknej  

plaży
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turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów 
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 13.06.2020 14.06 – 21.06.2020 22.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

3 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

4 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

5 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

6 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

7 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

8 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

9 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

10 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

11 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Dziecko do 2 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 399 PLN    

ZNIŻKI: Dziecko 2–12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA: 700 PLN 
3. osoba powyżej 12 lat w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 400 PLN  

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], * 7 noclegów [turnus: 1]
• 9 śniadań – (bufet) [turnusy: 2 – 11], * 7 śniadań – (bufet) [turnus: 1]
•  9 obiadokolacji – (serwowane: zupa, danie główne, sałatka, deser) [turnusy: 2 – 11],  

* 7 obiadokolacji – (serwowane: (j.w.)) [turnus: 1]
•  ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
•  opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14:00. Wykwaterowanie do godz. 10:00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 13 EUR/os. za pobyt (turnusy: 2 – 11), 
10 EUR/os. za pobyt (turnus: 1).

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Tučepi 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe 
miasta wg  roz kła du jazdy.

Tučepi

Atrakcyjna cena

Lodówka w pokoju

Kameralna atmosfera

Bezpłatne Wi-Fi
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POŁOŻENIE: około 
150  m od  centrum 
Podgory, około  15  km 
od miejscowości 
Makarska i  około 140 km 
od  Dubrownika, blisko 
długiej i  żwirkowej plaży 
z  łagodnym zejściem do 
morza (leżaki i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne), wzdłuż 
nadmorskiej promenady 
z  licznymi tawernami.

Przyjemny i dobrze wyposażony hotel 3*, doskonale położony, na niedużym wzniesieniu 
w otoczeniu śródziemnomorskiej roslinności, z  pięknym widokiem na Adriatyk oraz masyw 
Biokovo, blisko dobrze zagospodarowanej plaży, promenady i  centrum Podgory. Dzięki swej 
lokalizacji hotel „Aurora” zapewnia atrakcyjny wypoczynek nie tylko rodzinom z  dziećmi, ale 
także amatorom aktywnego wypoczynku mającym dostęp do wszelkich rozrywek oferowanych 
przez ten kurort. Hotel „Aurora” jest bardzo dobrze oceniany przez naszych Klientów ze względu 
na smaczną kuchnię, miły i pomocny personel oraz bardzo dobry poziom usług.

Hotel „Aurora” *** lokalna kategoria ***

Ceny w promocji od 

2.149 PLN

HB

HOTEL: składa się z 2 budynków: 
Ivan i Lucija. Hol z  recepcją, 
windy, klimatyzowana 
restauracja, aperitif bar, bar 
przy basenie, dostęp do Wi-Fi 
przy  recepcji, sklep z pamiątkami, 
sejf w  recepcji (płatny), mały, 
płatny niestrzeżony parking 
(ilość miejsc ograniczona). 

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 

skierowane w stronę morza, 
funkcjonalnie i wygodnie 
urządzone, łazienka (wanna 
lub prysznic, umywalka, WC), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: 
basen zewnętrzny ze słodką wodą 
i  tarasem do opalania (leżaki 
i parasole na basenie płatne).

Riwiera Makarska

Pokoje

od strony morza
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów 
• 9 śniadań (bufet) 
• 9 obiadokolacji (bufet) 
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierw sze go dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji. 

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 14 EUR/os. za pobyt.

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

Podgora

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Podgory 
w go dzi nach popołudniowych.  
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

2 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

3 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

4 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

5 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

6 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

7 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

8 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

9 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

10 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Blisko centrum

Hotel przy plaży

Atrakcyjna cena

Dziecko do lat 6 
świadczenia  

hotelowe gratis

Dziecko do lat 6 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 529 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko 6–12 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 850 PLN
Dziecko 12–16 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 500 PLN 
3. osoba powyżej lat 16 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 150 PLN 
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Kompleks hotelowy „Ivando” **** 

POŁOŻENIE: w południowej 
części Drvenika zwanej Gornja 
Vala, około 1,3 km od centrum, 
około 30 km od miejscowości 
Makarska i około 120 km 
od Dubrownika, około 100 m 
od żwirkowej plaży, z  łagodnym 
zejściem do morza (leżaki 
i  sprzęt wodny dodatkowo 
płatne), w pobliżu sklep 
spożywczy. 

lokalna kategoria ****

HOTEL: elegancki i  komfortowy, 
składa się z 3 budynków – Ivando, 
Krasna & Srecko, Depadans. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja, drink bar, winda, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi, mały 
parking niestrzeżony (ilość miejsc 
ograniczona). 

POKOJE: 2-osobowe, z możliwością 
1 lub 2 dostawek (w przypadku 
zakwaterowania 2 dzieci do lat 6 
jako 3. i 4. os. w pokoju 2+2 jedno 

dziecko bez łóżka z pozostałymi 
świadczeniami; w przypadku 
zakwaterowania 2 dzieci powyżej 
lat 6 jako 3.  i 4. os. w pokoju 2+2 
obowiązuje dla nich dostawka), 
nowocześnie i gustownie 
umeblowane, o wysokim 
standardzie, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, balkon.

HB

Ceny w promocji od 

2.189 PLN

Nowoczesny i wygodny hotel 4*, przeznaczony dla Klientów szukających dobrego 
standardu. Przestronne pokoje z nowoczesnymi dodatkami tworzą klimat tego obiektu. 
Położenie w spokojnej i urokliwej okolicy u podnóża masywu Biokovo sprawi, że spodoba się 
osobom, które planują rodzinny wypoczynek z dala od zgiełku zatłoczonych kurortów. Spacerując 
wzdłuż morza można dotrzeć do małej przystani oraz do centrum miejscowości i portu, skąd 
wypływają promy na urokliwe wyspy Hvar i Korčula. 

Riwiera Makarska

Dla rodzin
z dziećmi



CHORWACJA

29 LAT NA RYNKU 13

Drvenik

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], * 7 noclegów [turnus: 1]
• 9 śniadań – (bufet) [turnusy: 2 – 11], * 7 śniadań – (bufet) [turnus: 1]
•  9 obiadokolacji – (serwowane: zupa, danie główne – wybór w menu, bufet sałatkowy, deser, napoje: piwo (0,2 l) wino (0,2 l) 

i napoje bezalkoholowe) [turnusy: 2 – 11], * 7 obiadokolacji – (serwowane: (j.w.)) [turnus: 1]
•  ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
•  opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Zakwaterowanie od godz. 14:00. Wykwaterowanie do godz. 10:00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 14 EUR/os. za pobyt (turnusy: 2 – 11), 
11 EUR/os. za pobyt (turnus: 1).

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów 
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 13.06.2020 14.06 – 21.06.2020 22.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

3 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

4 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

5 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

6 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

7 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

8 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

9 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

10 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

11 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Drvenika 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Blisko plaży

Dla 
wymagających

Dziecko do lat 
6 świadczenia 

hotelowe gratis

Dziecko do 6 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 529 PLN

ZNIŻKI:  Dziecko 6–12 jako 3. lub 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA: 1.000 PLN
Dziecko 12–15 jako 3. lub 4.ta osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA: 800 PLN
3.osoba powyżej 15 lat w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 600 PLN
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Przyjemny hotel ze standardowym wyposażeniem i sympatyczną atmosferą, świetnie 
położony bezpośrednio przy plaży z łagodnym zejściem do morza, niedaleko centrum kurortu. 
Bliskość turkusowego Adriatyku i malowniczy widok na masyw Biokovo oraz długa, żwirkowa 
plaża sprzyjają zarówno rodzinnemu, jak i aktywnemu wypoczynkowi. Hotel „Laguna” jest obecny 
w naszej ofercie 14. sezon, bowiem cieszy się popularnością i dobrymi opiniami naszych Klientów 
m.in.: ze względu na atrakcyjne położenie, niezapomniane widoki, dobry serwis i niewygórowaną 
cenę.

POŁOŻENIE: około 400 m 
od centrum Gradaca, około 
40 km od miejscowości Makarska 
i około 110 km od Dubrownika, 
bezpośrednio przy długiej 
i  żwirkowej plaży (leżaki i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne). 

HOTEL: składa się  
z 2 trzypiętrowych budynków  
oraz bocznych pawilonów. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja, aperitif bar, 
tawerna przy plaży, taras 
widokowy, winda, bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi. Dodatkowo 

Hotel „Laguna” ** lokalna kategoria **

Ceny w promocji od 

1.869 PLN

HB AI

hotel oferuje odpłatnie: kącik 
internetowy, sejf w  recepcji, 
wypożyczenie lodówki, parking 
niestrzeżony (ilość miejsc 
ograniczona).

POKOJE: w  budynku głównym, 
2-osobowe, z  możliwością 
1  dostawki, funkcjonalnie 
umeblowane, łazienka  
(wanna lub prysznic, umywalka, 
WC), TV, balkon. Część pokoi 
z  klimatyzacją sterowaną 
centralnie (za dopłatą). 

SPORT I  ROZRYWKA: w sezonie 
kilka razy w  tygodniu wieczory 
z muzyką na żywo, program 
sportowo-rekreacyjny dla 
dorosłych i dzieci, w odległości 
około 50 m od hotelu dodatkowo 
płatne korty tenisowe.

OPCJA LIGHT ALL INCLUSIVE:
obejmuje 3 posiłki w formie 
bufetu: śniadania (7.00–10.00), 
obiady (12.00–14.00), 
obiadokolacje (19.00–21.00), 
do obiadu i obiadokolacji 
1 napój w cenie (piwo, wino, 
napój bezalkoholowy lub woda).

Riwiera Makarska

Atrakcyjna cen
a
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], *7 noclegów [turnus: 1] 
• 9 śniadań (bufet) [turnusy: 2 – 11], *7 śniadań (bufet) [turnus: 1]
• 9 obiadów (bufet) [turnusy: 2 – 11] – opcja light AI, * 7 obiadów (bufet) [turnus:1] – opcja light AI
• 9 obiadokolacji (bufet) [turnusy: 2 – 11], *7 obiadokolacji (bufet) [turnus: 1]
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierw sze go dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu 
(opcja HB).

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu,  
a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu (opcja light AI).

Cena nie uwzględ nia napojów do obiadów i obiadokolacji (za wyjątkiem opcji light AI).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 

13 EUR/os. za pobyt (turnusy: 2 – 11), 10 EUR/os. za pobyt (turnus 1).

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

DOPŁATA DO OPCJI LIGHT AI : 450 PLN/os. (turnusy 2 – 11), 360 PLN/os. (turnus 1)

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje

AI
– Light All Inclusive

Gradac

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Gradaca 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów 
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 13.06.2020 14.06 – 21.06.2020 22.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

3 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

4 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

5 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

6 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

7 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

8 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

9 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

10 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

11 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Hotel przy plaży

Opcja 
Light All Inclusive

Program rekreacyjny

Dziecko do lat 12 
świadczenia  

hotelowe gratisDziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 549 PLN

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 2. osoba w pokoju 2-osobowym: ZNIŻKA 290 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 150 PLN
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Hotel „Orsan” *** 
Doskonałe miejsce na romantyczne wakacje we dwoje. Hotel „Orsan”, dzięki swojemu 
atrakcyjnemu położeniu między wysokimi górami a lazurowym morzem, z dala od zgiełku kurortu, 
jest idealną propozycją dla osób, które pragną spokojnego wypoczynku. Niewątpliwym atutem 
tego obiektu jest bogate wyżywienie w  formie Light All Inclusive, serwowane w  widokowej 
restauracji, z której można podziwiać przepiękne wybrzeże pobliskiej wyspy Korčuli. Wieczorne 
występy z  muzyką na żywo i  bogaty program animacyjny w  sezonie sprawią, że nikt w tym 
hotelu nie będzie się nudził.

POŁOŻENIE: około 1,1 km 
od centrum Orebića, 
bezpośrednio przy żwirkowej 
plaży, miejscami betonowej 
(leżaki i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

HOTEL: atrakcyjnie położony. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja z widokiem 
na morze, lobby bar 
z  tarasem, bar przy basenie, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi, 
winda, parking. Dodatkowo 
hotel oferuje odpłatnie sejf 
w  recepcji.

lokalna kategoria ***

Ceny w promocji od 

2.319 PLN

AI

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
pokoje od strony morza lub gór, 
estetycznie i nowocześnie 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzacja 
sterowana indywidualnie,  
TV, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny ze słoną wodą 
(leżaki na basenie bezpłatne), 
mini-club dla dzieci (4–12  lat), 
plac zabaw, w miesiącach 
lipiec i sierpień program 
animacyjny dla dzieci 

i dorosłych, raz w tygodniu 
wieczór z muzyką na żywo, 
boiska do siatkówki plażowej 
i gry w bule. Dodatkowo 
hotel oferuje odpłatnie korty 
tenisowe.

LIGHT ALL INCLUSIVE: 
obejmuje 3 posiłki w  formie 
bufetu: śniadania (7.00–10.00), 
obiady (12.30–14.00), 
obiadokolacje (19.00–21.00), 
napoje do posiłków: napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
(wino, piwo), raz w  tygodniu 
tematyczny wieczór kulinarny.

Płw. Pelješac

Piękne widoki
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], *7 noclegów [turnus: 1]
• wyżywienie – LIGHT ALL INCLUSIVE
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty za przeprawę promową w 2 strony: 17 EUR/os. 

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 13 EUR/os. za pobyt [turnusy: 2 – 11],  
10 EUR/os. za pobyt [turnus: 1].

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 16.06.2020 17.06 – 24.06.2020 25.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

3 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

4 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

5 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

6 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

7 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

8 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

9 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

10 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

11 12.09.2020 13.09 – 22.09.2020 23.09.2020

Dziecko do lat 7 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 539 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko do lat 7 jako 2. osoba w pokoju 2-osobowym: ZNIŻKA 900 PLN
Dziecko 7–14 lat jako 2. osoba w pokoju 2-osobowym: ZNIŻKA 450 PLN
Dziecko 7–14 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 900 PLN
3. osoba powyżej lat 14 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 350 PLN

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Orebića 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Orebić

Hotel przy plaży

Dzieci do lat 7  
świadczenia  

hotelowe gratis

Animacje dla dzieci 
i dorosłych

Formuła  
Light All Inclusive

DOPŁATA DO POKOJU Z WIDOKIEM NA MORZE: 250 PLN/os.
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POŁOŻENIE: około 500 m 
od centrum Orebića, 
bezpośrednio przy żwirkowej 
plaży, miejscami betonowej 
(leżaki i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

HOTEL: całkowicie 
wyremontowany na sezon 
2017. Składa się z budynku 
głównego, willi oraz 
budynków bocznych (wejście 
po schodach), położonych 
około 80 m od plaży. Klienci 
B.P. MARCO są zakwaterowani 
w budynkach bocznych. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja z widokowym 
tarasem, restauracja à la carte, 
piano bar z  tarasem, bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi, parking. 
UWAGA! W budynkach 
bocznych brak windy.

Hotel „Bellevue” *** lokalna kategoria ***

Hotel, który spełni marzenia o  idealnych wakacjach. Niewielka odległość od centrum 
atrakcyjnego kurortu, jakim jest Orebić, położenie blisko plaży i całkowicie odnowione wnętrza 
sprawią, że każdy będzie zadowolony z wypoczynku w tym obiekcie. Choć „Bellevue” jest hotelem, 
w  którym wszyscy znajdą coś dla siebie, szczególnie polecamy go rodzinom z  dziećmi, ze 
względu na bogaty program animacyjny i wygodną formę wyżywienia Light All inclusive z trzema 
posiłkami dziennie. Piękne widoki, bujna roślinność śródziemnomorska oraz wyspa Korčula 
niemal jak na  wyciągnięcie ręki dopełnią obraz relaksujacego i  regenerujacego wypoczynku 
z  rodziną i  znajomymi. 

budynki 
boczne

Ceny w promocji od 

2.509 PLN

AI

POKOJE: 2-osobowe, z możliwością 
1 dostawki, skierowane 
w stronę morza, estetycznie 
i elegancko umeblowane, 
łazienka  (prysznic, umywalka,  
WC, suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
indywidualnie, TV, balkon.

SPORT I ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny ze słodką wodą 
z oddzielnym brodzikiem dla  
dzieci (leżaki na basenie bezpłatne),  
mini-club dla dzieci (4–12  lat), 
w miesiącach lipiec i sierpień 
program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych, kilka razy w  tygodniu 
wieczory z muzyką na żywo, boisko 
do gry w bule, tenis stołowy. 
Dodatkowo hotel oferuje odpłatnie 
kort tenisowy.

LIGHT ALL INCLUSIVE: 
obejmuje 3 posiłki w  formie 
bufetu serwowane w restauracji 
Rondella: śniadania (7.00–10.00), 
obiady  (12.30–14.00), 
obiadokolacje (19.00–21.00), 
napoje do posiłków: 
napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (wino, piwo).

budynek 
główny

Baza wypadowa
na Korčulę

Płw. Pelješac
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Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Orebića 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
przedpołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów [turnusy: 2 – 11], *7 noclegów [turnus: 1]
• wyżywienie – LIGHT ALL INCLUSIVE
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty za przeprawę promową w 2 strony: 17 EUR/os. 

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 13 EUR/os. za pobyt (turnusy: 2 – 11),  
10 EUR/os. za pobyt (turnus: 1).

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis. Osoby w wieku 12–18 lat: zniżka 50%.

turnus 10-dniowy • pobyt 8-dniowy • 7 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

*1 16.06.2020 17.06 – 24.06.2020 25.06.2020

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
2 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

3 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

4 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020
5 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020
6 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020
7 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

8 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020
9 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

10 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020
11 12.09.2020 13.09 – 22.09.2020 23.09.2020

Dziecko do lat 7 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 539 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko do lat 7 jako 2. osoba w pokoju 2-osobowym: ZNIŻKA 1.000 PLN
Dziecko 7–14 lat jako 2. osoba w pokoju 2-osobowym: ZNIŻKA 500 PLN
Dziecko 7–14 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 1.000 PLN
3. osoba powyżej lat 14 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 400 PLN

Malownicza okolica

Hotel przy plaży

Formuła  
Light All Inclusive

Orebić
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BUŁGARIA to kraj niezwykle 
popularny w  latach 80., który 
obecnie ponownie zajmuje wysokie 
miejsce w  rankingach najbardziej 
uznanych i  lubianych miejsc letniego 
wypoczynku. Bułgaria leży nad 
Morzem Czarnym, w północno-
wschodniej części Półwyspu 
Bałkańskiego. Na północy graniczy 
z Rumunią, na zachodzie z Serbią 
i Macedonią, na południu z Grecją 
i Turcją. Od wschodu granicę 
państwa stanowi wybrzeże Morza 
Czarnego. Długość całej bułgarskiej 
linii brzegowej wynosi 378 km, 
z czego 130 km zajmują szerokie 
i piaszczyste plaże. Powierzchnię 
kraju wynoszącą prawie 111  tys. km2 
zamieszkuje blisko 8 mln ludności. 
Stolicą kraju jest Sofia, pozostałe 
większe miasta to Płowdiw, Warna, 
Burgas. Większa część terytorium 
Bułgarii leży w strefie klimatu 
umiarkowanego, natomiast 
regiony nadmorskie i południowe 
w strefie klimatu podzwrotnikowo-
kontynentalnego. Zimy są raczej 
chłodne i wilgotne, a  lata gorące 
i  suche. Średnia temperatura wody 
morskiej od czerwca do września 
kształtuje się na poziomie około 
23°C, przy czym w sierpniu wynosi 
nawet 29°C. Wśród najbardziej 
znanych kurortów możemy wyróżnić: 
Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, 
Albenę, Neseber, Sozopol, Pomorie. 
Obok bogatej oferty rozrywkowej 
i  świetnych warunków do aktywnego 
wypoczynku, większość nadmorskich 
miejscowości posiada walory 

uzdrowiskowe. Wybrzeże Morza 
Czarnego to wymarzone miejsce do 
uprawiania żeglarstwa i windsurfingu. 
Miłośnicy zabytków także nie będą 
zawiedzeni, bowiem Bułgaria to nie 
tylko wymarzony raj i atrakcyjne 
miejsce dla amatorów letniego 
wypoczynku. To jeden z niewielu 
krajów Wschodniej Europy, w którym, 
oprócz uznanych kurortów, 
są  regiony, gdzie można odnaleźć 
ślady przeszłości: stare bizantyjskie 
cerkwie, klasztory i bazyliki oraz 
pozostałości po dawnych warowniach 
i  twierdzach. Zabytkowe miejscowości 
położone nad Morzem Czarnym, 
takie jak Neseber czy Sozopol, 
urzekają wielowiekowymi tradycjami. 
Amatorzy dobrych smaków także nie 
będą zawiedzeni, bowiem kuchnia 
bułgarska, chociaż mało znana 
w Polsce, jest pełna przysmaków 
i  łączy tradycje kulinarne Bałkanów 
i Turcji. Na smakoszy czekają 
przytulne tawerny i  restauracje 
oferujące regionalne potrawy, 
z których najbardziej znaną jest bez 
wątpienia sałatka szopska, od której 
najczęściej rozpoczyna się obiad 
bułgarski. Bułgaria to kraj, który 
dzięki urozmaiconym krajobrazom, 
łagodnemu klimatowi oraz pięknym, 
piaszczystym plażom, każdego 
roku przyciąga miłośników letniego 
wypoczynku, oferując komfortowe 
warunki w przystępnych cenach.

ŚW. WŁAS to elegancka miejscowość 
wypoczynkowa, granicząca ze 
Słonecznym Brzegiem. Ze względu 
na bardziej kameralny charakter, 
polecana jest tym, którzy oczekują 
od swoich wakacji odprężenia, 
beztroskiego relaksu w mniej 
zatłoczonym i głośnym miejscu. 
Osoby, które chcą korzystać z uroków 
życia nocnego, również nie będą 
zawiedzione – okolice portu 
jachtowego pełne są restauracji 
i dyskotek. Warto zaznaczyć, 
że ta miejscowość spodoba się 
zarówno amatorom plażowania, 
jak  i miłośnikom górskich 

krajobrazów, gdyż jest malowniczo 
położona między górami a morzem, 
u stóp Starej Płaniny. Kameralna, 
beztroska atmosfera, piękne, 
nadmorskie krajobrazy – to doskonały 
przepis na  idealne wakacje.

SŁONECZNY BRZEG to jeden 
z największych kurortów nad Morzem 
Czarnym, leżący około 30 km  
od Burgas, zajmujący rozległy pas 
wybrzeża pomiędzy przylądkiem 
Elenite a Neseberem. Kurort, 
który został założony w  latach 60. 
obecnie dalej prężnie się rozwija. 
Wzdłuż nadmorskiej promenady 
wciąż powstają nowe kompleksy 
hotelowe. Prawdziwą atrakcją i atutem 
Słonecznego Brzegu jest złocista, 
bardzo długa (około 8 km) i  szeroka 
(prawie 100 m), piaszczysta plaża 
rozciągająca się wzdłuż całej zatoki 
otoczonej lasami i  stokami gór 
z pięknym widokiem na Neseber 
(w czasie przypływów mogą pojawić 
się kamienie przy brzegu). Dzięki 
temu, że plaża kurortu łagodnie 
schodzi do morza jest to idealne 
miejsce na letni wypoczynek. 
Słoneczny Brzeg zapewnia atrakcje 

Słoneczny Brzeg
Św. Włas

także najmłodszym gościom, 
bowiem znajdują się tutaj place 
zabaw dla dzieci, wesołe miasteczka, 
aquaparki. W Słonecznym Brzegu 
zlokalizowanych jest ponad 200 hoteli, 
są liczne restauracje, sklepy, 
tawerny, nocne kluby, dyskoteki 
zapewniające doskonałą rozrywkę. 
Również miłośnicy aktywnego 
wypoczynku znajdą tutaj bogatą 
ofertę uprawiania sportów wodnych. 
Dzięki dogodnej lokalizacji i dobrym 
połączeniom z  innymi turystycznymi 
miejscowościami, Słoneczny Brzeg 
jest doskonałą bazą wypadową 
do zwiedzania Neseberu, Sozopola, 
Burgas, Pomorie czy nawet Istambułu.
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miesiąc V VI VII VIII IX

powietrze 24 29 31 31 27

woda 18 22 24 25 23

Średnie temperatury

TRASA PRZEJAZDU:
Wyjazd z  Polski wg rozkładu jazdy, a  następnie przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię  
do Bułgarii (lub przez Słowację, Węgry, Rumunię do Bułgarii).

Orientacyjne ceny wycieczek organizowanych przez lokalne biura podróży (Słoneczny 
Brzeg, Św. Włas):

 1)  Istambuł – dwudniowa wycieczka autokarowa. Zwiedzanie, m.in.: Błękitny Meczet, 
Hipodrom i  azjatycka część miasta. Możliwość dokonania zakupów w  atrakcyjnych 
cenach. Nocleg w  hotelu ze śniadaniem. Obiad. Cena około 100 EUR + wiza turecka 
(wymagany paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu).

 2)  Istambuł – jednodniowa wycieczka autokarowa. Zwiedzanie, m.in.: Błękitny Meczet, 
Hipodrom i  azjatycka część miasta. Możliwość dokonania zakupów w  atrakcyjnych 
cenach. Cena około 75 EUR + wiza turecka (wymagany paszport ważny minimum  
6 miesięcy od daty powrotu).

 3)  Kaliakra i Bałczik – przejazd na Przylądek Kaliakra, gdzie można podziwiać florę i faunę 
Bułgarii, następnie przejazd do Bałcziku – zwiedzanie dawnej rezydencji królowej 
rumuńskiej, wizyta w  ogrodzie botanicznym z  ponad 3.000 gatunków roślin. Obiad. 
Czas wolny. Cena około 46 EUR 

 4)  Warna – Delfinarium – zwiedzanie skalnego monastyru Aładża. Wstęp do Delfinarium. 
Obiad. Czas wolny w Warnie. Cena około 46 EUR

 5)  Neseber – wycieczka do miasta znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO, słynącego z pięknej architektury, wąskich, krętych, brukowanych uliczek, 
domów wykonanych z drewna i kamienia. Czas wolny. Cena około 20 EUR

 6)  Sozopol – Ropotamo – zwiedzanie monastyru „St. George” w  miasteczku Pomorie. 
Przyjazd do Sozopola. Zwiedzanie Starego Miasta. Obiad. Rejs łodzią motorową po 
rzece Ropotamo. Przejazd do Burgas. Czas wolny. Cena około 37 EUR

 7)  Jeep Safari – jazda jeepami po drogach i  bezdrożach pięknych Gór Bałkańskich. 
Możliwość zapoznania się z lokalnymi obyczajami, wędrówka po lesie, widok wodospadu, 
przejście przez rzekę, wspinaczka do jaskini. Obiad w  wiosce. Cena około 50 EUR

 8)  Wieczór bułgarski – wycieczka autokarowa na bułgarską wieś.Atrakcyjny program. 
Kolacja z występem zespołu folklorystycznego.Tańce nestinari. Muzyka na żywo.  
Cena około 27 EUR.

 9)  Jacht UFO – panoramiczny rejs jachtem motorowym z przezroczystym dnem. Cena 
około 35 EUR

10)  Piracki rejs – statkiem po zatoce Neseber, program animacyjny,obiad. Cena około 
35 EUR

11) Jacht piknik – rejs statkiem po zatoce Neseber, obiad. Cena około 37 EUR

Informacje i orientacyjne ceny zostały zebrane w styczniu 2020 r.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas lokalny: taki jak w Polsce plus 1 godzina.
Język:  bułgarski (można porozumieć się w  języku angielskim, 

niemieckim, rosyjskim).
Waluta: lev (BGN); 1 lev = 100 stotinek; 1 EUR = około 1,91 BGN
Numer kierunkowy: + 359
Opłaty klimatyczne:  należy je obowiązkowo uiścić na miejscu (w wy so ko ści zgodnej 

z  informacją zawartą w  tabelach cenowych).
Kąpieliska: plaże piaszczyste, łagodne zejście do morza.
Dokumenty podróżne:   ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób 

niepełnoletnich).
Serwis plażowy:   leżaki na plaży są odpłatne (serwis plażowy około 24–30 leva/dzień).
Pilot-rezydent:  w czasie podróży i pobytu w docelowym miejscu wypoczynku 

turyści objęci są fa chową opieką pilota-rezydenta Biura Podróży 
MARCO lub przedstawiciela kontrahenta. Nie zawsze  
pilot-rezydent mieszka z uczestnikami w  jednym obiekcie. 

Pokoje:  dostawne łóżko wiąże się z  reguły z mniejszym komfortem  
oraz z ograniczoną ilością miejsca w pokoju.

All Inclusive:  w hotelach zapewniających różnorodne formy wyżywienia 
konieczne jest zakładanie opasek na rękę identyfikujących rodzaj 
wykupionych świadczeń. Godziny serwowania poszczególnych 
posiłków w ramach All Inclusive mogą ulec nieznacznym 
korektom w trakcie sezonu. O ewentualnych zmianach turyści 
zostaną poinformowani przez pilota-rezydenta. Zakres świadczeń 
oferowanych w ramach AI może różnić się w zależności od 
oferty hotelu.

Ubezpieczenie:   obejmuje KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP – chorób 
przewlekłych, istnieje możliwość dokupienia w kwocie około  
4 PLN/dzień.

Zalecamy zabrać odpowiedni strój (np. mężczyźni – długie spodnie), bowiem większość 
hoteli nie zezwala na wejście gości w strojach kąpielowych lub szortach do restauracji 
podczas głównych posiłków.

ORIENTACYJNE CENY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW  
(W  LEVACH BUŁGARSKICH): 
Sklepy: 
chleb (0,7 kg): 1,3–1,7  mleko (1 l): 1,2 wino (0,75 l): 7–10
wędlina: 9–14  woda mineralna (1,5 l): 0,5–0,8 koniak (0,5 l): 7
szynka (1 kg): 10–15 Pepsi (1 l): 2 wódka (0,7 l): 7–9
jogurt: 0,7–1 Coca–cola/Fanta (1 l): 2 kurczak z grilla: 7–8
lody: 1–2,5 sok (1 l): 2–3 pomidory (1 kg): 1–3,5
ser (1 kg): 7–12 piwo (0,5 l): 1,4–2 ogórki (1 kg): 1–3,5

Lokale: 
kawa: 3  sok (0,2 l): 3 sałatka szopska: od 3
herbata: 1 piwo (0,5 l): 3 frytki: 3 
Pepsi (0,2l): 2,5 wino (0,2 l): 4 mięso z grilla: 5–7
Coca-cola/Fanta (0,2l): 2,5 koniak (0,05 l): 4 zestaw: ryba i  frytki: 5–10
woda mineralna (0,5 l): 2 wódka (0,05 l): 3 zestaw: mięso i  frytki: 8–12

Kraina róż, złotego piasku i błękitu morza
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Nowoczesny hotel 4*, obecny już 9. sezon w naszej ofercie to idealne miejsce zarówno dla 
osób, które chcą spędzić aktywnie czas, jak i w rodzinnym gronie. Jego atutem jest lokalizacja 
blisko szerokiej, piaszczystej plaży oraz centrum kurortu. Niewątpliwą atrakcją hotelu jest 
usytuowanie restauracji głównej na najwyższym piętrze budynku z panoramicznym widokiem 
na okolicę. 

POŁOŻENIE: w południowej 
części Słonecznego Brzegu,  
około 200 m od piaszczystej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne), około 800 m 
od ścisłego centrum kurortu, 
w pobliżu licznych restauracji, 
barów i  tawern, 20 m od 
przystanku autobusowego.

HOTEL: nowoczesny, 
elegancko urządzony. Recepcja, 
klimatyzowana restauracja główna 
na najwyższym piętrze, z pięknym 
widokiem na Słoneczny Brzeg 
i Neseber, lobby bar, restauracja 
oraz bar przy basenie, bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi w  lobby 
hotelowym, kantor wymiany 
walut, winda, parking  
(ilość miejsc ograniczona).  

Smartline Hotel „Meridian” **** lokalna kategoria ****

Ceny w promocji od 

1.749 PLN

HB AI

Na terenie hotelu można odpłatnie 
skorzystać z usług fryzjerskich oraz 
sejfu. 

POKOJE: 2-osobowe, z możliwością 
1 lub 2 dostawek, gustownie 
i estetycznie umeblowane, łazienka 
(prysznic, umywalka, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, mini-bar (płatny 
według konsumpcji), balkon. 

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny (leżaki i parasole 
bezpłatne, w ograniczonej ilości, 
tylko dla gości z opcją AI), 
brodzik, plac zabaw, animacje  
dla dzieci, płatne: centrum SPA,  
salon piękności, sauna, łaźnia 
turecka. 

OPCJA ALL INCLUSIVE: 
obejmuje 3 posiłki w  formie 
bufetu: śniadania (7.30–10.00), 
obiadokolacje (18.00–21.00) 
dostępne w restauracji głównej, 
obiady (12.30–14.30) dostępne 
w restauracji przy basenie. 
W godzinach 12.30–23.00 
dostępne napoje w  restauracji 
przy basenie i w barze przy 
basenie (10.30–17.30): kawa, 
herbata, woda mineralna oraz 
lokalne napoje alkoholowe. 
W godzinach 15.00–17.00 
dostępne przekąski i  lody 
w barze przy basenie.

Elegancki hotel  
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadów (bufet) – opcja AI
• 9 obiadokolacji (bufet)
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a  kończą śniadaniem w  ostatnim dniu pobytu 
(opcja HB).

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu (opcja AI).

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje

AI  
– all inclusive

Wyjazdy z Polski wg rozkładu 
jazdy. Przyjazd na miejsce 
w godzi nach przedpołudniowych. 
Wyjazd ze Słonecznego Brzegu 
w godzinach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

Atrakcyjne  
położenie

Centrum SPA

Wysoki standard

Opcja  
All Inclusive

Dziecko do lat 12 
świadczenia  

hotelowe gratis

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 549 PLN (OPCJA HB)
689 PLN (OPCJA AI)

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 650 PLN (OPCJA HB)
ZNIŻKA 850 PLN (OPCJA AI)

3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 250 PLN 
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Przyjemny, estetycznie urządzony hotel 4* z  przyjazną atmosferą, oferujący smaczne 
wyżywienie zarówno w formule Half Board, jak i All Inclusive. Dogodne położenie blisko centrum 
kurortu sprawia, że jest to świetne miejsce dla osób pragnących w  ciągu dnia spędzać czas 
na plaży lub przy hotelowym basenie, a  wieczorem korzystać z  licznych atrakcji oferowanych 
przez ten kurort. Ze względu na lokalizację i  bliskość rozrywek hotel polecany dla amatorów 
aktywnego wypoczynku. Od ośmiu sezonów zyskuje bardzo dobre opinie naszych klientów. 

HB AI

POŁOŻENIE: w północnej 
części Słonecznego Brzegu, 
około 150 m od piaszczystej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne), blisko 
promenady pełnej restauracji, 
barów, sklepów, oddalony  
około 1,9 km od ścisłego  
centrum kurortu.

HOTEL: atrakcyjnie położony, 
komfortowo urządzony. 
Recepcja, lobby bar, 
klimatyzowana restauracja 
z  tarasem, winda, bar przy 
basenie, bezpłatny dostęp  
do Wi-Fi w  lobby hotelowym, 
kantor wymiany walut, sklepik 

Hotel „Sunset” **** lokalna kategoria ****

Ceny w promocji od 

1.579 PLN

HB AI

z pamiątkami, niestrzeżony, 
płatny mały parking (ilość 
miejsc ograniczona). Na  terenie 
hotelu można odpłatnie 
skorzystać z  sejfu. 

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 lub 2 dostawek, 
elegancko umeblowane, łazienka 
(prysznic, umywalka, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzacja 
sterowana centralnie, TV, 
lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny z brodzikiem (leżaki 
i parasole na basenie bezpłatne).

OPCJA ALL INCLUSIVE: 
obejmuje 3 posiłki w  formie 
bufetu serwowane w restauracji: 
śniadania (8.00–10.00), obiady 
(12.30–14.00), obiadokolacje 
(18.30–20.00), w godzinach 
16.00–17.00 kawa, herbata, 
lody, słodkie przekąski. Napoje 
do posiłków, lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
(piwo, wino) w  lobby barze 
10.30–22.30 i barze przy basenie 
10.30–18.30, lokalne napoje 
alkoholowe w  lobby barze 
(18.30–22.30).

Dla rodzin  

z dziećmi
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Wyjazdy z Polski wg rozkładu 
jazdy. Przyjazd na miejsce 
w godzi nach przedpołudniowych.
Wyjazd ze Słonecznego Brzegu 
w godzinach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej 
w godzinach popołudniowych. 
Pozostałe miasta wg  roz kła du jazdy. 

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadów (bufet) – opcja AI
• 9 obiadokolacji (bufet)
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu 
(opcja HB).

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu 
(opcja AI).

Cena uwzględnia napoje do obiadokolacji – woda, soki, wino (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej 6 EUR/os. za pobyt.

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje

AI  
– all inclusive

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

Atrakcyjne  
położenie

Komfortowy hotel

Opcja  
All Inclusive

Napoje w cenie do  
obiadokolacji 

przy opcji HB

Dziecko do lat 13 
świadczenia  

hotelowe gratis

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 13 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 499 PLN (OPCJA HB)
679 PLN (OPCJA AI)

ZNIŻKI: Dziecko do lat 13 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 550 PLN (OPCJA HB)
ZNIŻKA 750 PLN (OPCJA AI)

3. osoba powyżej lat 13 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 200 PLN 
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Hotel „Kiparisite” **** lokalna kategoria ****

POŁOŻENIE: w północnej 
części Słonecznego Brzegu, 
około 150 m od piaszczystej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne) – 
przejście przez ulicę, blisko 
promenady pełnej restauracji, 
barów i  sklepów, oddalony 
około 2 km od ścisłego 
centrum kurortu.

Hotel „Kiparisite” wyróżnia się oryginalną architekturą i atrakcyjnym usytuowaniem 
w  ogrodzie pełnym zieleni. Komfortowo urządzone wnętrza, utrzymane w  intensywnej 
kolorystyce, a  także kameralny charakter obiektu sprawią, że wakacje w  tym hotelu z  całą 
pewnością pozwolą na beztroski relaks. Goście chwalą profesjonalną obsługę, smaczne 
wyżywienie i  serwis na najwyższym poziomie. To idealne miejsce na zapomnienie o  troskach 
i  stresach dnia codziennego.

Ceny w promocji od 

1.529 PLN

HB

HOTEL: komfortowy, położony 
w dużym ogrodzie. Recepcja, 
klimatyzowana restauracja  
z  tarasem, winda, kantor wymiany 
walut, bezpłatny dostęp do Wi-Fi w 
lobby hotelowym. Dodatkowo hotel 
oferuje odpłatnie sejf w  recepcji.

POKOJE: 2-osobowe,  
z możliwością 1 lub 2 dostawek, 
zadbane i estetycznie urządzone, 

łazienka (prysznic, umywalka,  
WC, suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny z wydzieloną częścią 
dla dzieci (leżaki i parasole na 
basenie bezpłatne). Dodatkowo 
płatne: sauna, fitness.

Blisko plaży  
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ŚWIADCZENIA:
– przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
– 9 noclegów
– 9 śniadań (bufet)
– 9 obiadokolacji (bufet)
– ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
– opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
ze Słonecznego Brzegu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

Przestronne pokoje

Basen 
o fantazyjnym 

kształcie

Dziecko do lat 12 
świadczenia 

hotelowe gratis

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 549 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 550 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 220 PLN 



BUŁGARIA

28 2929 LAT NA RYNKU

Hotel „Flamingo” **** lokalna kategoria ****

Przyjemny i  komfortowy hotel 4*, którego dogodna lokalizacja blisko centrum, stwarza 
możliwość spędzania czasu zarówno na plaży, jak i na basenie oraz sprzyja korzystaniu z atrakcji 
i rozrywek oferowanych przez ten tętniący życiem kurort. Jest to hotel odpowiedni zarówno dla 
miłośników aktywnego wypoczynku, jak i  dla rodzin z  dziećmi. Obiekt cieszy się niesłabnącą 
popularnością, miłą obsługą, dobrej jakości serwisem, smacznym wyżywieniem oraz bliskim 
dostępem do wszelkich rozrywek.

POŁOŻENIE: w północnej części 
Słonecznego Brzegu, około 
1,5 km od ścisłego centrum 
kurortu, gdzie znajdują się liczne 
restauracje, kluby, tawerny, około 
250 m od szerokiej i piaszczystej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne).

HOTEL: gustownie i elegancko 
urządzony. Recepcja, przestronny 
hol z  lobby barem, winda, 
klimatyzowana restauracja, 
bar przy basenie, sklepik 
z pamiątkami, bezpłatny dostęp 
do Wi-Fi w  lobby hotelowym, 
mały parking (ilość miejsc 
ograniczona). Dodatkowo hotel 
oferuje odpłatnie sejf.

Ceny w promocji od 

1.659 PLN

AI

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 lub 2 dostawek, 
nowocześnie urządzone, łazienka 
(prysznic lub wanna, umywalka, 
WC, suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, mini-bar (płatny 
wg konsumpcji), balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny (leżaki i parasole 
na basenie bezpłatne), brodzik 
dla dzieci, mały plac zabaw, 
płatne – centrum Spa, salon 
piękności, sauna, masaże, 
centrum fitness, pokój gier, bilard, 
piłkarzyki.

LIGHT ALL INCLUSIVE: obejmuje 
3 posiłki w  formie bufetu – 
śniadania (7.30–10.00), obiady 
(12.00–14.00), obiadokolacje 
(18.00–20.00), napoje do 
posiłków – napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (wino, piwo). 

Formuła
Light All Inclusiv

e



28 2929 LAT NA RYNKU

ŚWIADCZENIA:
•  przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
•  9 noclegów
•  wyżywienie – LIGHT ALL INCLUSIVE
•  ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) 
•  opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

2 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

3 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

4 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

5 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

6 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

7 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

8 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

9 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
ze Słonecznego Brzegu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Dla rodzin  
z dziećmi

Nowocześnie  
urządzony

Dziecko do lat 
12 świadczenia 
hotelowe gratis

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 599 PLN

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 600 PLN  
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 200 PLN 



BUŁGARIA

30 3129 LAT NA RYNKU

Hotel „Aquamarine” **** lokalna kategoria ****

Hotel obecny 3. sezon w naszej ofercie. W sezonie 2019 zyskał bardzo dobre opinie naszych 
klientów. Dogodnie położony względem kurortu, jak i historycznego Neseberu. Elegancki oraz 
nowoczesny wystrój hotelu sprawi, że każdy będzie zadowolony. Mini-club, plac zabaw oraz 
bogaty program animacyjny zapewnią Państwa pociechom mnóstwo atrakcji, dzięki czemu 
na pewno nie będą się nudzić. Sympatyczna atmosfera, smaczne i  urozmaicone wyżywienie 
w formule All Inclusive oraz atrakcyjny system zniżek dla dzieci sprzyja rodzinnym i aktywnym 
wakacjom.

POŁOŻENIE: w południowej 
części Słonecznego Brzegu, 
około 300 m od piaszczystej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne), 
około 1,8 km od ścisłego 
centrum kurortu.

HOTEL: komfortowy i elegancko 
urządzony. Recepcja, restauracja, 
lobby bar, bar przy basenie, 
winda, kantor wymiany walut, 
sklepik, parking niestrzeżony 
(ilość miejsc ograniczona). 
Na  terenie hotelu można 
odpłatnie skorzystać z  sejfu 
i Wi-Fi.

Ceny w promocji od 

1.969 PLN

AI

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 lub 2 dostawek 
(rozkładany fotel tylko dla 
dzieci), komfortowo i estetycznie 
umeblowane, łazienka (prysznic 
lub wanna, umywalka, 
WC, suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: 2 baseny 
zewnętrzne, w tym jeden dla 
dzieci (leżaki i parasole na basenie 
bezpłatne), mini-club dla dzieci, 
plac zabaw, płatne – masaże, 
bilard.

ALL INCLUSIVE: obejmuje 
3 posiłki w  formie bufetu 
serwowane w restauracji – 
śniadania (7.30–10.00), obiady 
(12.00–14.00), obiadokolacje 
(18.30–21.00), przekąski – pizza, 
owoce, lody, ciasta, kawa, herbata 
oraz napoje bezalkoholowe 
(16.00–17.00). Napoje do 
posiłków, kawa, herbata, napoje 
bezalkoholowe, lokalne napoje 
alkoholowe, piwo w godzinach 
10.00–18.00 dostępne w barze 
przy basenie oraz w godzinach 
10.00–23.00 w  lobby barze.

2 dzieci 

pobyt gratis



30 3129 LAT NA RYNKU

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• wyżywienie – ALL INCLUSIVE
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu. 

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona).

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

2 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

3 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

4 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

5 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

6 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

7 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

8 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

9 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
ze Słonecznego Brzegu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Niedaleko  
Neseberu

Wakacyjna  
atmosfera

Mini-club  
dla dzieci

Program  
animacyjny

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 13 jako 3. lub 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 649 PLN

ZNIŻKI: 3. osoba powyżej lat 13 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 300 PLN 



BUŁGARIA

32 3329 LAT NA RYNKU

Hotel „Palma” *** lokalna kategoria ***AI

POŁOŻENIE: blisko ścisłego 
centrum Słonecznego Brzegu, 
około 200 m od szerokiej 
i piaszczystej plaży (serwis 
plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne). 

HOTEL: recepcja, restauracja, 
bar, winda w budynku głównym, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi 
w  lobby hotelowym, mały, 
płatny parking (ilość miejsc 
ograniczona). Na  terenie hotelu 
można odpłatnie skorzystać 
z  sejfu w  lobby.

POKOJE: 2-osobowe, z możliwością 
1 lub 2 dostawek (rozkładana 
sofa tylko dla dzieci), komfortowo 
i estetycznie urządzone, 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC), klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, mini-bar (płatny 
wg konsumpcji), balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny z wydzieloną częścią 
dla dzieci (leżaki i parasole na 
basenie bezpłatne), mały plac 
zabaw, tenis stołowy, badminton, 
fitness.

ALL INCLUSIVE: obejmuje 
3 posiłki w  formie bufetu 
serwowane w restauracji 
głównej – śniadania 
(7.30–10.00), obiady 
(12.30–14.00), obiadokolacje 
(18.30–21.00), późne śniadanie 
serwowane w restauracji – 
ciasteczka, ciasta (10.30–11.00), 
podwieczorek serwowany 
w restauracji – pizza 
(15.30–16.30). Napoje do 
posiłków, lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe 
dostępne w barze przy basenie 
(8.00–22.00).

Ceny w promocji od 

1.619 PLN

Kameralny hotel z miłą obsługą, przyjemną atmosferą i wyżywieniem w formie 
AII Inclusive. Basen, plac zabaw, fitness na świeżym powietrzu pozwalają na aktywny wypoczynek 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Dodatkowym atutem hotelu jest nieduża odległość od centrum 
i długiej, piaszczystej plaży.

Odnowiony!!!



32 3329 LAT NA RYNKU

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

ŚWIADCZENIA:
– przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
– 9 noclegów
– wyżywienie – ALL INCLUSIVE
– ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
– opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą obiadem w ostatnim dniu pobytu.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
ze Słonecznego Brzegu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Dla rodzin  
z dziećmi

Dziecko do lat 13 
świadczenia  

hotelowe gratis

Kameralna  
atmosfera

Formuła 
All Inclusive

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 13 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 569 PLN

ZNIŻKI: Dziecko do lat 13 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 600 PLN
3. osoba powyżej lat 13 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 200 PLN 



BUŁGARIA

34 3529 LAT NA RYNKU

Hotel „Sunny Day Club” *** lokalna kategoria ***

POŁOŻENIE: w północnej części 
Słonecznego Brzegu, około 
250 m od piaszczystej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne) – przejście 
przez ulicę, w sąsiedztwie 
licznych restauracji, barów 
i  sklepów, oddalony około 1,5 km 
od ścisłego centrum kurortu.

HOTEL: składa się z pięciu 
budynków. Recepcja, 
klimatyzowana restauracja, 
windy, bar przy basenie, 
restauracja barbecue, kantor 
wymiany walut, sklep, parking. 
Na  terenie hotelu można 
odpłatnie skorzystać z  sejfu 
i Wi-fi w  lobby hotelowym.

Doskonały wybór dla tych, którzy cenią uroki  dużego, tętniącego życiem kurortu. 
Atutem hotelu jest jego dogodne położenie – w  bliskiej odległości od ścisłego centrum 
miejscowości, w otoczeniu licznych restauracji, barów i sklepów, niedaleko szerokiej, piaszczystej 
plaży. Na uwagę zasługują również udogodnienia dla dzieci – basen ze zjeżdżalniami i plac zabaw 
– które sprawią, że żaden maluch nie będzie się tu nudził. Hotel oferuje smaczne wyżywienie, które 
jest dostępne zarówno podczas posiłków w restauracji hotelowej, jak i w restauracji barbecue. 

Ceny w promocji od 

1.249 PLN

BB HB

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 lub 2 dostawek 
(rozkładana sofa tylko dla dzieci), 
funkcjonalnie i komfortowo 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC), klimatyzacja 
sterowana centralnie, TV, 
lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny z wydzieloną  
częścią dla dzieci i  zjeżdżalniami 
(leżaki i parasole na basenie 
bezpłatne, liczba kompletów 
ograniczona), plac zabaw. 
Dodatkowo płatne: tenis stołowy, 
piłkarzyki, bilard.

2 dzieci
pobyt gratis



34 3529 LAT NA RYNKU

ŚWIADCZENIA:
– przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
– 9 noclegów
– 9 śniadań (bufet)
– 9 obiadokolacji (bufet / wybór z menu) – opcja HB
– ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
– opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się śniadaniem drugiego dnia pobytu i kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja BB).

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a  kończą śniadaniem w  ostatnim dniu pobytu 
(opcja HB).

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

BB  
– śniadania

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
ze Słonecznego Brzegu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Wakacyjna 
 atmosfera

Basen  
ze zjeżdżalniami

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 13 jako 3. lub 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 469 PLN (OPCJA BB)
619 PLN (OPCJA HB)

ZNIŻKI: 3. osoba powyżej lat 13 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 150 PLN 



BUŁGARIA

36 3729 LAT NA RYNKU

POŁOŻENIE: w północnej 
części Słonecznego Brzegu, 
około 2 km od ścisłego centrum 
kurortu, około 20 m od szerokiej 
i dobrze zagospodarowanej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne), 
blisko promenady pełnej 
restauracji, barów, sklepów.

HOTEL: kameralny i przyjemny. 
Hol z  recepcją, klimatyzowana 

Nieduży, sympatyczny i wygodny hotel 3*, gustownie urządzony. Niewątpliwym walorem 
tego obiektu jest jego świetne położenie nad morzem, bardzo blisko plaży oraz promenady, 
wzdłuż której zlokalizowane są liczne kawiarnie i restauracje. Jest to hotel polecany dla miłośników 
korzystania z rozrywek oferowanych przez Słoneczny Brzeg, a także dla rodzin z dziećmi. Hotel, 
obecny już 12. sezon w  naszej ofercie, zyskał grono stałych Klientów, którzy wysoko oceniają 
jego atrakcyjną lokalizację, kameralną atmosferę i dobry serwis.

Hotel „Blue Bay” *** lokalna kategoria ***

Ceny w promocji od 

1.399 PLN

BB HB

restauracja, restauracja à la carte 
przy basenie, bar przy basenie, 
winda, bezpłatny dostęp 
do Wi-Fi w  lobby hotelowym, 
mały parking (ilość miejsc 
ograniczona). Dodatkowo hotel 
oferuje odpłatnie sejf w  recepcji.

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1  lub 2 dostawek, 
estetycznie i nowocześnie 
urządzone, łazienka (prysznic, 

umywalka, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzacja 
sterowana centralnie,  
lodówka, TV, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny z brodzikiem 
(leżaki i parasole na basenie 
bezpłatne), bilard (płatny).

Atrakcyjne

położenie
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turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

2 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

3 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

4 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

5 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

6 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

7 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

8 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

9 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet) 
• 9 obiadokolacji (bufet / wybór z menu) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się śniadaniem drugiego dnia pobytu  
i  kończą się śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja BB).

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą się śniadaniem w ostatnim dniu pobytu 
(opcja HB).

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14:00. Wykwaterowanie do godz. 10:00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

BB  
– śniadania

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
ze Słonecznego Brzegu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Hotel przy plaży

Kameralna  
atmosfera

Pokoje  
od strony morza

Lodówka 
w pokoju

Dziecko do lat 12 
świadczenia  

hotelowe gratis

Słoneczny Brzeg

Dziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 449 PLN (OPCJA BB)       
569 PLN (OPCJA HB)

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 400 PLN  
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 150 PLN 
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Hotel „Iris” *** 

POŁOŻENIE: około 500 m od 
centrum kurortu Św. Włas, około 
150 m od mariny ze sklepami, 
barami, restauracjami, około 8 km 
od centrum Słonecznego Brzegu, 
bezpośrednio przy piaszczystej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne). 
Do pobliskich miejscowości 
Słoneczny Brzeg, Neseber można 
dotrzeć korzystając z komunikacji 
miejskiej, której przystanek 
znajduje się około 200 m  
od hotelu.

Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży, hotel „Iris” to idealna propozycja dla 
tych, którzy oczekują spokojnego wypoczynku i niezmąconego niczym relaksu. W spacerowej 
odległości od obiektu znajduje się  elegancka marina jachtowa, wzdłuż której mieszczą się 
liczne restauracje, bary i  dyskoteki, dlatego też hotel jest dobrą propozycją również dla osób 
preferujących aktywny wypoczynek. Przytulne, komfortowe wnętrza, smaczne wyżywienie, 
piękne widoki na morze i góry stanowią gwarancję udanych wakacji.

lokalna kategoria ***

Ceny w promocji od 

1.519 PLN

HB

HOTEL: składa się z 2 budynków. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja, panoramiczna 
restauracja à la carte, bar  
na plaży, sklepik z pamiątkami, 
winda, bezpłatny dostęp  
do Wi-Fi w  lobby hotelowym, 
parking. Dodatkowo hotel  
oferuje odpłatnie sejf w recepcji. 

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 lub 2 dostawek 
(rozkładana sofa tylko dla 
dzieci), estetycznie i komfortowo 

umeblowane, łazienka 
(prysznic, umywalka, WC, 
suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny z wydzieloną 
częścią dla dzieci (leżaki 
i parasole na basenie 
bezpłatne), plac zabaw.

Przy plaży
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadokolacji (bufet)
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji. 

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 6 EUR/os. za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu 
jazdy. Przyjazd na miejsce 
w godzi nach przedpołudniowych.
Wyjazd ze Św. Własu w godzinach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

2 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

3 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

4 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

5 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

6 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

7 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

8 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

9 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Blisko  
mariny jachtowej

Kameralna  
atmosfera

Dziecko do lat 12  
świadczenia 

hotelowe gratis

Spokojna okolica

Św. Włas

Dziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 539 PLN

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 550 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 200 PLN 
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CZARNOGÓRA
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CZARNOGÓRA usytuowana 
w sercu Bałkanów, leży w Europie 
Południowej, na wybrzeżu Morza 
Adriatyckiego. Graniczy z Serbią, 
Kosowem, Chorwacją, Bośnią 
i Hercegowiną oraz Albanią. 
To niewielkie państwo, ze stolicą 
w Podgoricy, jest dosyć młodym 
krajem, powstałym 3 czerwca 2006 
roku po odłączeniu się od Serbii. 
Każdego roku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem turystów, którzy 
przyjeżdżają tutaj, aby odpocząć 
i  jednocześnie zwiedzić wiele 
atrakcyjnych miejsc. Niewątpliwie 
ogromnymi atutami, które corocznie 
przyciągają do Czarnogóry rzesze 
turystów, są nieskazitelna przyroda, 
piękne wybrzeże z wysokimi górami 
schodzącymi wprost do morza, 
ciepły klimat podzwrotnikowy 
i wiele miejsc nieskażonych masowo 
rozwiniętą turystyką. Czarnogórskie 
wybrzeże Adriatyku, które rozciąga 
się od północy, przez Budvę aż do 
wyspy Bojana, jest pełne urokliwych 
zatoczek, długich plaż z pięknymi 
portowymi miasteczkami. Podróżując 
wzdłuż wybrzeża można napotkać na 
nietknięte przez masową turystykę 
miejsca, takie jak rybackie wioski, 
gaje oliwne oraz dzikie plaże. 
Czarnogóra, mimo niewielkiej 
powierzchni, może poszczycić się 
licznymi, różnorodnymi atrakcjami, 
z których wiele jest wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
i Przyrody UNESCO. Odnajdziemy tam 
wiele średniowiecznych miasteczek, 
takich jak np. osada Święty Stefan – 
dawniej wyspa, obecnie połączona na 
stałe z  lądem, która zyskała światową 
sławę. Warto  także odwiedzić Budvę, 
zwaną Dubrownikiem w miniaturze, 
jeden z najbardziej znanych ośrodków 
wypoczynkowych w Czarnogórze. 
Jest to piękne miasto otoczone 
przez góry, ze średniowieczną 
starówką, architekturą w stylu 
weneckim z cennymi zabytkami 
i urokliwymi uliczkami oraz bardzo 
popularną i  szeroką plażą zwaną 
Slovenska Plaza. Budva to także liczne 
klimatyczne tawerny i  restauracje oraz 
piękna promenada, która przyciąga 

turystów i amatorów rozrywki. 
Ciekawe miejsca, które warto 
odwiedzić, będąc w Czarnogórze, 
to m.in.: Kotor, Virpazar, Petrovac, 
Stary Bar, Stary Ulcinj, Jezioro Piva 
i  tama na Pivie, Jezioro Szkoderskie. 
Warto przyjechać, zwiedzić 
i wypocząć w Czarnogórze, która 
skupia w sobie wszystko, o czym 
marzy każdy turysta, czyli  idealną, 
słoneczną pogodę, ciepłe i  czyste 
morze z kilometrami piaszczystych 
i  żwirkowych plaż, bogactwo 
przyrody i kultury, a  także smaczne 
i  różnorodne potrawy bogatej kuchni, 
z której każdy smakosz wybierze coś 
dla siebie. Wszystko to uzupełniają 
bardzo gościnni i pomocni 
mieszkańcy, wielokulturowość 
regionów oraz przystępne 
i niewygórowane ceny. 

jeden z  największych portów 
w  Czarnogórze i  regularne 
połączenie promowe z  portami 
włoskimi po drugiej stronie 
Adriatyku, Anconą i  Bari. Miasto  
dzieli się na Stary i  Nowy Bar. 
Stary Bar to starożytne miasto  
oddalone kilka kilometrów  
w  głąb lądu, uznawane za jedno  
z  najciekawszych architektonicznie  
miejsc w  Czarnogórze. Znajdują  
się tutaj starożytne budynki  
pozostałe po mieście zniszczonym  
podczas trzęsienia ziemi  
w 1979 roku. Z  innych atrakcji 
miasta można wymienić: najstarsze 
drzewo oliwne na świecie, 
akwedukt wybudowany przez 
Wenecjan, kamienny pałac biskupi 
czy łaźnię turecką z  XVII  wieku. 
Bar  to przede wszystkim urokliwy 
kurort z  malowniczymi uliczkami, 
kawiarenkami i  restauracjami, 
ale  również i  piękna, żwirkowa 
plaża, niezwykła śródziemnomorska 
przyroda z  pobliskimi górami 
nadająca temu miastu nadzwyczajny 
urok. W  tym znanym i  popularnym 
kurorcie każdy znajdzie coś dla 
siebie, a  możliwość uprawiania 
sportów wodnych spodoba się 
turystom preferującym aktywny tryb 
spędzania urlopu. 

DOBRA VODA to malownicza, 
niewielka miejscowość 
turystyczna, znajdująca się około 
13 km od centrum miasta Bar. 
Miasteczko słynie ze swojego 
uzdrowiskowego mikroklimatu, 
który łączy lecznicze właściwości 
górskiego powietrza i bogatej 
w  jod morskiej bryzy, a  także 
z nadzwyczajnie dobrej pogody 
– w ciągu roku odnotowuje się 
przeciętnie 2700 godzin słonecznych. 
Niewątpliwym atutem Dobrej 

Vody jest również długa (600 m), 
piękna, żwirkowo-piaszczysta plaża 
w kształcie łuku, nosząca nazwę 
Veliki Pijesak, znana z czystej wody 
i niezwykle malowniczych zachodów 
słońca. Dzięki temu, że na plaży 
znajdują się wypożyczalnie sprzętu 
sportowego, a wzdłuż promenady 
można odnaleźć mnóstwo 
kawiarenek, restauracji i  cukierni 
oferujących lokalne specjały kulinarne. 
Jest to idealne miejsce na wakacyjny 
wypoczynek dla całej rodziny.

ULCINJ to jedno 
z  najpopularniejszych miasteczek 
turystycznych, położone w  najdalej 
wysuniętej na południe części 
Czarnogóry. Ulcinj słynie z  wielu 
rozległych plaż. Najbardziej znane 
są: Velika Plaža o  długości około 
13  km, Mala Plaža, Valdanos, Liman, 
Zenska Plaža ze źródłami wód 
siarczanowych. Duże wrażenie 
robi również najstarsza część 
miasta, która została założona 
w  starożytności przez Greków 
i  rozbudowywana przez kolejne 
stulecia. Znajdująca się na wzgórzu 
zabytkowa starówka jest otoczona 
murami z  wąskimi, kamiennymi 
i  malowniczymi uliczkami, przy 
których zlokalizowane są liczne 
kawiarnie, restauracje oraz sklepiki 
nadające temu kurortowi szczególny 
klimat. Dzięki bliskiemu położeniu 
względem Albanii w  architekturze 
miasteczka można zaobserwować 
wpływy zarówno kultury 
orientu, kultury osmańskiej, jak 
i  europejskiej. Dlatego Ulcinj można 
zarekomendować jako wyjątkowe 
miejsce na spędzenie letniego 
urlopu połączonego ze zwiedzaniem 
najbardziej znanych atrakcji zarówno 
Czarnogóry, jak  i  pełnej kontrastów 
Albanii.

Bar
Dobra Voda

Sutomore

Ulcinj

SUTOMORE to jedna z najbardziej 
popularnych miejscowości 
wypoczynkowych czarnogórskiego 
wybrzeża. Oddalona od Baru 
o zaledwie 6 km, zachwyca 
malowniczym położeniem 
u podnóża góry, nad turkusowymi 
wodami Morza Adriatyckiego. 
Prawdziwym atutem miejscowości 
jest piaszczysto-żwirkowa plaża, 
szeroka na ponad 30 m i długa 
na około 2,5 km, łagodnie 
opadająca do morza, którą z całą 
pewnością docenią rodziny 
z dziećmi. Kurort ten słynie jednak 
nie tylko ze wspaniałego wybrzeża; 
to także miejsce, które wieczorami 
tętni życiem. Osoby spragnione 
słońca, błękitnej wody i przede 
wszystkim dobrej zabawy na pewno 
nie będą się tu nudzić. Duży wybór 
restauracji, barów i nocnych klubów 
zagwarantują niezapomnianą 
rozrywkę osobom w każdym wieku. 
Piękne widoki, śródziemnomorska 
roślinność, wszechobecne drzewka 
cytrusowe – to wszystko dopełnia 
obrazu idealnych wczasów dla 
każdego.

BAR to jeden z  najsłynniejszych 
kurortów Czarnogóry, położony 
w  południowo-wschodniej części 
kraju, u  podnóża góry Rumija, nad 
szeroką Zatoką Barską. Jest ważnym 
ośrodkiem komunikacyjnym 
z  uwagi na znajdujący się tutaj 
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miesiąc V VI VII VIII IX

powietrze 20 27 30 31 27

woda 17 21 23 23 22

Średnie temperatury

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas lokalny:  środkowoeuropejski (taki jak w Polsce).
Język:   czarnogórski (można porozumieć się w  języku angielskim, 

rosyjskim, niemieckim).
Waluta:  euro (EUR); 1 EUR = około 4,45 PLN
Numer kierunkowy:  + 382
Opłaty klimatyczne:  należy je obowiązkowo uiścić na miejscu (w wy so ko ści zgodnej 

z  informacją zawartą w  tabelach cenowych).
Kąpieliska:   plaże żwirkowo-kamieniste, łagodne zejście do morza. Zalecamy 

zabrać obuwie ochronne, materace dmuchane lub karimaty 
na plażę. 

Dokumenty podróżne:   ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób 
niepełnoletnich).

Serwis plażowy:   leżaki na plaży są odpłatne (serwis plażowy około 5–10 EUR/dzień).
Pilot-rezydent:   w czasie podróży i pobytu w docelowym miejscu wypoczynku 

turyści objęci są fachową opieką pilota-rezydenta Biura Podróży 
MARCO lub przedstawiciela kontrahenta. Nie zawsze  
pilot-rezydent mieszka z uczestnikami w  jednym obiekcie.

Pokoje:   dostawne łóżko wiąże się z  reguły z mniejszym komfortem  
oraz z ograniczoną ilością miejsca w pokoju.

Ubezpieczenie:   obejmuje KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP – chorób 
przewlekłych, istnieje możliwość dokupienia w kwocie około  
4 PLN/dzień.

Zalecamy zabrać odpowiedni strój (np. mężczyźni – długie spodnie), bowiem większość
hoteli nie zezwala na wejście gości w strojach kąpielowych lub szortach do restauracji
podczas głównych posiłków.

ORIENTACYJNE CENY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW (W  EURO):
Sklepy:
chleb (0,7 kg): 0,7  bułka: 0,25 mleko (1 l): 0,9 
jogurt: 0,3 wędlina (1 kg): 8  ser żółty (1 kg): 5 
Coca–cola (2 l): 1,4 owoce (1 kg): 1,2 woda mineralna: 0,5
wino: 3 sok (1 l): 1,1 piwo (0,5 l): 0,9

Lokale:
kawa espresso: 0,9–1,7 Coca-cola (0,2 l): 1,5  sok (0,2 l): 1,5 
woda mineralna (0,2 l): 0,65 piwo (0,33 l): 1,5 wino (0,2 l): 2 
mięso z grilla: 8 burek z  serem: 1–1,4 sałatka szopska: 3
sałatka z krewetkami: 6 skrzydełka z kurczaka: 4 hamburger: 4
pizza: 5 frytki: 2 lody (1 gałka): 0,6

TRASA PRZEJAZDU:
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, a następnie przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię do 
Czarnogóry (lub Słowację, Węgry, Chorwację do Czarnogóry).

Orientacyjne ceny wycieczek organizowanych przez lokalne biura podróży (Sutomore, 
Bar, Dobra Voda, Ulcinj):

1)  Cetynia – Kotor – Budva – całodzienna wycieczka. Zwiedzanie Cetyni, dawnej stolicy 
Czarnogóry założonej w XV w. wysoko w górach. Przejazd przez Park Narodowy 
Lovćen z mauzoleum Njegoša, jednego z największych czarnogórskich twórców okresu 
romantyzmu, a zarazem władcy z XIX wieku. Dojazd na zwiedzanie do miasteczka Kotor, 
założonego przez starożytnych Greków, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Przejazd do Budvy, zwiedzanie starówki jednego z  najstarszych 
i najładniejszych miast adriatyckiego wybrzeża. Cena około 40 EUR

2)  Szkodra – Kruja – całodzienna wycieczka. Przejazd do miejscowości Szkodra, zwiedzanie 
z  przewodnikiem, w  programie m.in.: katedra katolicka, meczet z  drugiej połowy 
XVIII wieku, spacer po mieście. Przejazd do Kruji, historycznego miejsca narodzin 
bohatera narodowego, legendarnego J.K.Skanderbega. Spacer po zabytkowym bazarze 
z  możliwością zrobienia zakupów. Cena około 40 EUR (możliwość skosztowania 
tradycyjnej orientalnej kuchni albańskiej w  restauracji Panorama – dodatkowa opłata)

3)  Kanion rzeki Morača i Tara – przejazd przez Podgoricę do jednego z  najładniejszych 
w  Czarnogórze kanionów utworzonego przez rzekę Morača. Kanion ma około 40 km 
długości, wije się serpentynami pomiędzy wapiennymi skałami. Niedaleko znajduje się 
także jeden z  najstarszych zabytków w  Czarnogórze – Monaster Morača, pochodzący 
z  XIII wieku. Następnie przejazd do kanionu Tary, największego kanionu w  Europie, 
utworzonego przez rzekę Tara ze słynnym mostem Durdevića. Krajoznawcza wycieczka 
z zapierającymi dech w piersi widokami unikatowej i urzekającej czarnogórskiej przyrody. 
Cena około 40 EUR

4)  Kanion rzeki Tary – przejazd w  najbardziej niedostępne górskie regiony trasą pełną 
serpentyn i tuneli wydrążonych w skałach, na północ Czarnogóry do Parku Narodowego 
Durmitor, który jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rejon ten słynie 
ze zjawisk krasowych, niezwykle głębokich kanionów, jaskiń, źródeł wypływających wprost 
ze skał i  tajemniczo znikających pod ziemią. Czarnogórskie góry Durmitor nie są ani 
najwyższe ani największe, ale mimo to wiele osób twierdzi, że drugich takich nie ma 
w całej Europie. W trakcie wycieczki: Crno Ozero, kanion rzeki Tara, sławny most Durdevića 
na rzece Tara (za dodatkową opłatą – możliwość zjazdu na linie pomiędzy brzegami rzeki 
tzw. ZIP LINE), Monastyr Moraca. Cena około 40 EUR

5)  Stary Bar – Stary Ulcinj – wycieczka autokarowa. Zwiedzanie Starego Baru – starożytne 
miasto oddalone kilka kilometrów w głąb lądu, z najstarszym drzewem oliwnym i licznymi 
sadami oliwnymi, akweduktem wybudowanym przez Wenecjan, kamiennym pałacem 
biskupim i  łaźnią turecką z  XVII wieku. Degustacja produktów oliwnych. Przejazd do 
Starego Ulcinj, jednego z  najstarszych miast bałkańskich. Zwiedzanie starego miasta 
z  czasem wolnym na zakupy, przejazd na krótkie plażowanie na słynnej piaszczystej 
Wielkiej Plaży. Cena około 35 EUR

6)  Fish Picnic nad Jeziorem Szkoderskim – rejs statkiem po jednym z największych jezior 
na Bałkanach. Cały obszar jeziora i  tereny wokół niego zostały objęte ochroną Parku 
Narodowego. Powierzchnia jeziora wynosi 360 km2, a  średnia głębokość ok. 8 m. Czas 
wolny na plażowanie i kąpiel. Przepłynięcie na niewielką plażę, regionalny poczęstunek 
w  restauracji. Czas wolny. Cena około 40 EUR

7)  Rafting po rzece Tara – około 3-godzinny spływ łodzią przez kanion rzeki Tara. Miejsce to 
słynie z fantastycznych pejzaży, pięknych dolin i dzikich lasów, a także bajecznie błękitnego 
koloru wody. Wyjazd w godzinach porannych, śniadanie, rafting. Obiad w pobliżu rzeki. 
W trakcie spływu przerwy na fotografowanie i kąpiel. Cena około 65 EUR

8)  Monastyr Ostrog i  Jezioro Szkoderskie – dwuetapowa wycieczka. Pierwszy etap 
malowniczą trasą do Monastyru Ostrog, największego w  Czarnogórze sanktuarium 
prawosławnego zbudowanego we wnęce skalnej na wysokości 900 m n.p.m. Z  tarasu 
Monastyru roztacza się piękny widok na zanikającą rzekę Zeta i jej dolinę. Ostrog to miejsce 
bardzo magiczne, idealne dla miłośników wrażeń oraz także dla osób poszukujących 
wyciszenia i  kontemplacji. Drugi etap to 2-godzinny rejs po jeziorze Szkoderskim, 
największym jeziorze na półwyspie Bałkańskim położonym na granicy Czarnogóry i Albanii. 
Jezioro Szkoderskie to rezerwat ryb i ptaków. Jezioro jest długie na 50 km i  szerokie na 
14 km. Cena około 35 EUR (dodatkowa opłata około 4 EUR – wejście do Parku Narodowego)

9)  Boka Kotorska – perła Adriatyku – rejs statkiem – przejazd autokarem do Tivat. 
Przesiadka na statek i plażowanie w urokliwej zatoce Žajnice naprzeciw wyspy Mamula 
lub przesiadka na mniejszą łódkę i  wpłynięcie do Błękitnej Groty (Plava Špilja) oraz 
nurkowanie w  niej. Zwiedzanie Herceg Novi i  wolny czas. Zwiedzanie Perastu lub 
przepłynięcie na piękną sztuczną wyspę zbudowaną przez rybaków Gospa od Škrpjela 
i zwiedzanie katolickiego kościoła, w którym zgromadzona jest duża ilość dzieł słynnych 
malarzy. Zwiedzanie Kotoru ( czas wolny), najstarszego miasta w Czarnogórze wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powrót autokarem z  Kotoru. Cena około 
38 EUR (dodatkowe opłaty nieobowiązkowe: około 5 EUR – Błękitna Grota; około 1,50 EUR 
– przepłynięcie na wyspę Gospa od Škrpjela)

Informacje i orientacyjne ceny zostały zebrane w styczniu 2020 r.

Wakacyjny raj w sercu Bałkanów
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Villa „Perčobić” 

POŁOŻENIE: około 50 m od 
piaszczysto-żwirkowej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne) i nadmorskiej 
promenady z barami, 
restauracjami oraz sklepami, 
oddalony około 1 km od ścisłego 
centrum kurortu, około 29 km 
od Budvy i około 6 km od Baru.

OBIEKT: kameralny i  rodzinny, 
z gustownie urządzonymi 
apartamentami, atrakcyjnie 
położony. Ogród z barbecue, 
bezpłatny parking (ilość miejsc 
ograniczona), bezpłatny dostęp 
do Wi-Fi. UWAGA! W budynku brak 
windy.

Idealne miejsce na relaks w gronie rodziny i przyjaciół. „Perčobić” to przytulny, kameralny 
obiekt, prowadzony przez sympatycznych właścicieli. Jego główną zaletą jest doskonała lokalizacja 
– na niewielkim wzniesieniu, z zachwycającymi widokami na morze i góry, blisko pięknej, szerokiej 
plaży, łagodnie opadającej do morza. Wielbiciele aktywnego wypoczynku również nie będą się 
tu nudzić; ścisłe centrum kurortu oddalone jest od obiektu na odległość spaceru. Atrakcyjna 
okolica i miła, wakacyjna atmosfera stanowią gwarancję udanego wypoczynku.

0B HB

APARTAMENTY: 2, 3-osobowe, 
komfortowo i elegancko 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC), klimatyzacja 
sterowana centralnie (dodatkowo 
płatna na miejscu około 3 EUR 
za apartament/dzień), TV, aneks 
kuchenny (kuchenka, lodówka, 
czajnik, naczynia, sztućce), balkon. 
Utrzymanie czystości i  środki 
higieny we własnym zakresie. 

Ceny w promocji od 

1.074 PLN

APARTAMENTY (2+2): 
4, 5-osobowe, sypialnia 
i pokój dzienny z  rozkładaną 
sofą (dwupomieszczeniowe), 
komfortowo i elegancko 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC), klimatyzacja 
sterowana centralnie (dodatkowo 
płatna na miejscu około 3 EUR 
za apartament/dzień), TV, aneks 
kuchenny (kuchenka, lodówka, 
czajnik, naczynia, sztućce), balkon 
(stolik i 2 krzesła). Utrzymanie 
czystości i środki higieny we 
własnym zakresie.

Dla rodzin
2 + 3
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet) – opcja HB
• 9 obiadokolacji (bufet) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) 
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB).

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają koszty taksy klimatycznej oraz opłaty meldunkowej: 10 EUR/os. za pobyt.

Dzieci do lat 7: 1 EUR/os. za pobyt. Osoby w wieku 7–18 lat: 6 EUR/os. za pobyt. 

Wyjazdy z Polski wg rozkładu 
jazdy. Przyjazd na miejsce 
w godzi nach przedpołudniowych.
Wyjazd z Sutomore w go dzi nach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

OB  
– bez wyżywienia

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

2 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

3 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

4 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

5 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

6 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

7 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

8 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

9 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

10 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

DOPŁATA DO WYŻYWIENIA HALF BOARD w restauracji hotelu Juźno More lub hotelu Korali: 450 PLN/os.

Sutomore

Blisko plaży

Opcja HB

Nowoczesne 
apartamenty

Rodzinna  
atmosfera

3. osoba w apartamencie: 749 PLN
4. osoba w apartamencie: 1.059 PLN
5. osoba w apartamencie: 679 PLN  
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Hotel „Pharos” ***HB lokalna kategoria ***

POŁOŻENIE: około 700 m 
od centrum Baru, około 35 km 
od Budvy i około 25 km 
od Ulcinj, około 850 m 
od szerokiej i  żwirkowej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

HOTEL: nowoczesny 
i elegancko urządzony, otoczony 
drzewami mandarynkowymi. 
Recepcja, klimatyzowana 
restauracja, drink bar, mała sala 
konferencyjna, winda, bezpłatny 

dostęp do Wi-Fi w  recepcji, 
mały parking niestrzeżony 
(ilość miejsc ograniczona).

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
komfortowo i estetycznie 
umeblowane, łazienka 
(prysznic, umywalka, WC, 
suszarka do włosów), 
klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, 
balkon.

Ceny w promocji od 

1.469 PLN

Obiekt doceniony przez naszych Klientów w sezonie 2019. Gustownie urządzone pokoje, 
przestronna recepcja i  restauracja, smaczne wyżywienie oraz rodzinna atmosfera to zalety hotelu 
Pharos. Klienci mają możliwość przyjemnego wypoczynku, zarówno przed hotelem w cieniu drzew 
mandarynkowych, jak i w  jego wnętrzu. Niewątpliwą atrakcją hotelu jest usytuowanie tarasu na 
dachu, z którego roztaczają się piękne widoki na góry, morze i malowniczą miejscowość Bar. Dogodne 
położenie, blisko centrum z licznymi restauracjami, barami, sklepami oraz niedaleko plaży i długiej 
promenady pozwoli na oderwanie się od codzienności i wymarzony odpoczynek.

Kameralna
atmosfera
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów 
• 9 śniadań (bufet) 
• 9 obiadokolacji (serwowane: zupa, danie główne – wybór z 2 dań, sałatka, deser) 
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej oraz lokalnej opłaty ubezpieczeniowej:  
14 EUR/os. za pobyt. Osoby w wieku 12–18 lat: 9 EUR/os. za pobyt. Dzieci do lat 12: 5 EUR/os. za pobyt.

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

2 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

3 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

4 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

5 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

6 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

7 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

8 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

9 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

10 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Baru 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Bar

Spokojna okolica

Lodówka 
w pokoju

Bezpłatne Wi-Fi

Dziecko do lat 3 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 349 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko 3–12 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 500 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 250 PLN
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Hotel „Princess” ****

POŁOŻENIE: około 500 m 
od centrum Baru, około 35 km 
od Budvy i około 25 km 
od Ulcinj, niedaleko promenady, 
bezpośrednio przy szerokiej 
i  żwirkowej plaży (serwis plażowy 
bezpłatny, ilość kompletów 
ograniczona). 

HOTEL: reprezentacyjny 
i nowoczesny. Recepcja, 
przestronne lobby z barem, piano 
bar, klimatyzowana restauracja 
z dużym tarasem, aperitif bar, 

Idealna propozycja na rodzinne, jak i aktywne wakacje w gronie przyjaciół. „Princess” 
to gustowny i  elegancko wyposażony hotel, pięknie położony między górami i  morzem, 
bezpośrednio przy plaży, niedaleko urokliwego centrum miasteczka Bar. Bogata infrastruktura, 
korty tenisowe, mini-club dla dzieci dostarczają atrakcji dla całej rodziny. Sympatyczna atmosfera, 
przestronne i eleganckie pokoje oraz smaczne i urozmaicone posiłki sprawiają, że hotel jest bardzo 
lubiany i  chętnie odwiedzany przez zadowolonych gości. Wszystkie te atrakcje, w  połączeniu 
z  wysokim standardem usług, gwarantują, że pobyt w  tym miejscu będzie spełnieniem 
wakacyjnych marzeń.

lokalna kategoria ****HB

lokalna kategoria ***

bar przy basenie, restauracja 
à la carte, sala bankietowa, winda,  
mały parking (ilość miejsc 
ograniczona), bezpłatny dostęp  
do Wi-Fi.

POKOJE: 2-osobowe, z możliwością 
1 dostawki, eleganckie i przestronne, 
łazienka (wanna lub prysznic, 
umywalka, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzacja sterowana 
indywidualnie, TV, sejf, mini-bar 
(płatny wg konsumpcji), balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny i kryty ze słodką wodą 
(leżaki na basenie bezpłatne), 
mini-club dla dzieci, płatne: 
centrum SPA (sauny, salony 
masażu, salony kosmetyczne, 
jacuzzi, siłownia), korty tenisowe, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego 
i do nurkowania. 

Ceny w promocji od 

2.069 PLN

Hit lata 2019
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Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Baru 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

ZNIŻKI: Dziecko do lat 12 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 500 PLN
Dziecko do lat 12 jako 2. osoba w pokoju 2-osobowym: ZNIŻKA 340 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym z dostawką: ZNIŻKA 150 PLN 

Dziecko do lat 12 jako 4. osoba w pokoju 2-osobowym z dostawką bez łóżka (z pozostałymi świadczeniami): 449 PLN

ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadokolacji (bufet)
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) 
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14:00. Wykwaterowanie do godz. 10:00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej oraz lokalnej opłaty ubezpieczeniowej: 
14 EUR/os. za pobyt. Osoby w wieku 12–18 lat: 9 EUR/os. za pobyt. Dzieci do lat 12: 5 EUR/os. za pobyt.

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

2 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

3 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

4 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

5 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

6 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

7 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

8 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

9 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

10 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

Bar

Hotel przy plaży

Serwis plażowy  
w cenie

Elegancki  
i nowoczesny

2 baseny
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POŁOŻENIE: niedaleko 
centrum miejscowości Dobra 
Voda, około 47 km od Budvy 
i około 12 km od Baru, około 
150 m od żwirkowo-kamienistej 
plaży (serwis plażowy i  sprzęt 
wodny dodatkowo płatne). 

Kameralna, atrakcyjnie położona w  małej i  spokojnej miejscowości, blisko plaży.  
Do dyspozycji gości są elegancko i wygodnie urządzone apartamenty z aneksami kuchennymi, 
bezpłatnym dostępem do Wi-Fi. Piękne widoki, ładna okolica i  przyjazna atmosfera czynią to 
miejsce idealnym na rodzinne wakacje. Warto wybrać się na plażę i do urokliwej, pełnej rozrywek 
i atrakcji turystycznych miejscowości Bar.

Villa „Armin” HB

OBIEKT: kameralny i  zadbany, 
z elegancko urządzonymi 
apartamentami. Niewielki taras, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 
Posiłki  serwowane w restauracji 
hotelu Ponta oddalonym około 
10 m od villi. UWAGA! W budynku 
brak windy.

APARTAMENTY: 2, 3, 4-osobowe, 
wygodnie i estetycznie urządzone, 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC), klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, aneks kuchenny 
(kuchenka, lodówka, naczynia, 
sztućce), balkon. 
Utrzymanie czystości i  środki 
higieny we własnym zakresie.

Ceny w promocji od 

1.279 PLN

Nowoczesne

apartamenty
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
•  9 obiadokolacji (serwowane: zupa, danie główne – wybór z 2 dań, sałatka, deser, woda) 
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) 
• opieka pilota-rezydenta
• końcowe sprzątanie apartamentu

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 9 EUR/os. za pobyt.

Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Dobrej 
Vody w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

10 12.09.2020 13.09 – 22.09.2020 23.09.2020

3. lub 4. osoba w apartamencie: ZNIŻKA 290 PLN

Blisko plaży

Atrakcyjna cena

Dla rodzin 2+2

Apartamenty  
z klimatyzacją  

w cenie

Dobra Voda
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Hotel „Montefila” **** 

Ceny w promocji od 

1.529 PLN

POŁOŻENIE: w spokojnej części 
Ulcinj, około 1,5 km od szerokiej 
i piaszczystej plaży – „Velika Plaža”  
o długości około 13 km (bezpłatny 
transfer hotelowy 2  razy dziennie, 
serwis plażowy płatny około  
5–10 EUR), około 3 km do 
Starego Miasta i publicznej 
piaszczystej plaży zwanej „Mala 
Plaža”, w pobliżu sklep spożywczy 
Kallaba i  sklepik przy stacji 
benzynowej.

HOTEL: nowoczesny 
i  reprezentacyjny. Recepcja, 
klimatyzowana restauracja 

lokalna kategoria ****HB

z  tarasem usytuowana przy 
hotelu Primafila (około 10 metrów 
od obiektu), drink bar przy 
basenie, aneks kuchenny na 
każdym piętrze w korytarzu, 
winda, bezpłatny dostęp do Wi-Fi 
na  terenie całego obiektu, mały 
parking niestrzeżony (ilość miejsc 
ograniczona).

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 lub 2 dostawek 
(rozkładana sofa tylko dla 
dzieci), komfortowo i estetycznie 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC, suszarka do 

włosów), klimatyzacja 
sterowana centralnie, TV, 
lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: 
basen zewnętrzny wspólny 
z kompleksem „Primafila” 
(leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne, ilość ograniczona), 
jacuzzi zewnętrzne, basen kryty, 
plac zabaw, raz w  tygodniu 
wieczór z muzyką na żywo, taras 
widokowy na dachu z  leżakami 
i parasolami (ilość ograniczona), 
płatne: sauna.

Elegancki i  nowoczesny hotel polecany dla wymagających klientów, ze względu na 
komfort zakwaterowania, rekomendowany również dla rodzin z dziećmi. Atrakcyjna lokalizacja, 
w  spokojnym otoczeniu, bardzo dobry serwis połączony z gościnnością sympatycznych 
właścicieli oraz bliski dostęp do lokalnych atrakcji tętniącego życiem kurortu sprzyjają relaksowi. 
Niewątpliwym atutem tego hotelu są bezpłatne transfery na najdłuższą i najpiękniejszą plażę 
Czarnogóry, „Velika Plaža”.

Dla rodzin
2 + 2
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
•  9 obiadokolacji (serwowane: zupa, danie główne – wybór z 3 dań, sałatka, deser) 
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) 
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej: 12 EUR/os. za pobyt. 

Osoby w wieku 12–18 lat: 6 EUR/os. za pobyt. Dzieci do lat 12: taksa klimatyczna gratis.

Dziecko do lat 7 jako 3. lub 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 459 PLN

ZNIŻKI: Dziecko 7–12 lat jako 3.lub 4. osoba w pokoju w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 500 PLN 
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 150 PLN

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

10 12.09.2020 13.09 – 22.09.2020 23.09.2020

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Ulcinj 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Ulcinj

Transfer do plaży

Dzieci do lat 
7 świadczenia 

hotelowe gratis

Aneks kuchenny  
na każdym piętrze
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Aparthotel „Monte Wiena” **** lokalna kategoria ****

POŁOŻENIE: około 300 m od 
centrum Ulcinj i około 750 m 
od publicznej piaszczystej 
plaży zwanej „Mala Plaža” 
(serwis plażowy płatny około 
5–10 EUR). W odległości 
około 4,5 km znajduje się 
„Velika Plaža” – szeroka 
i piaszczysta, bardzo dobrze 
zagospodarowana o długości 
około 13 km (transport 
komunikacją miejską około 
1 EUR/os. w  jedną stronę, 
serwis plażowy płatny 

Nieduży, elegancki obiekt o  bardzo dobrym standardzie i  serwisie zarządzany przez 
sympatycznych właścicieli, atrakcyjnie położony z pięknymi widokami na malowniczą okolicę, 
centrum kurortu oraz na Adriatyk. Bliskość historycznego centrum z jego wyjątkową atmosferą 
i  orientalnym charakterem oraz liczne tawerny i  restauracje, w  których można spróbować 
lokalnych specjałów czynią to miejsce wyjątkowym nie tylko dla osób spragnionych beztroskiego 
wypoczynku, ale również dla amatorów odwiedzenia najpiękniejszych miejsc w  Czarnogórze.

HB

około 5–10 EUR). Dla klientów 
B.P. Marco w trakcie trwania 
pobytu zapewniony jest jeden 
bezpłatny transfer na „Velika 
Plaža”. Możliwość odpłatnego 
transferu na plażę około  
2 EUR/os. w dwie strony.

HOTEL: położony na wzniesieniu 
(wejście po schodach), 
z panoramicznym widokiem 
na Stare Miasto, w otoczeniu 
śródziemnomorskiej roślinności, 
kameralny, komfortowy 

z gustownie urządzonymi 
pokojami. Restauracja, drinkbar, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 
UWAGA! W budynku brak windy.

POKOJE: 2, 3-osobowe, 
estetycznie i gustownie 
urządzone, łazienka (prysznic lub 
wanna, umywalka, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzacja 
sterowana centralnie, TV, aneks 
kuchenny, lodówka, sejf, balkon 
lub taras. 

Ceny w promocji od 

1.439 PLN

Malownicza okolic
a
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów 
• 9 śniadań (bufet) 
•  9 obiadokolacji (serwowane: zupa, danie główne – wybór z 2 dań (brak wieprzowiny), bufet sałatkowy, deser,  

napoje do obiadokolacji: wino czerwone i białe, sok, woda) 
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 

UWAGA:  Uczestnicy pokrywają ma miejscu koszty taksy klimatycznej: 9 EUR/os. za pobyt. 

Dzieci do lat 12: zniżka 50%.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Ulcinj 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 23.06.2020 24.06 – 03.07.2020 04.07.2020

2 02.07.2020 03.07 – 12.07.2020 13.07.2020

3 11.07.2020 12.07 – 21.07.2020 22.07.2020

4 20.07.2020 21.07 – 30.07.2020 31.07.2020

5 29.07.2020 30.07 – 08.08.2020 09.08.2020

6 07.08.2020 08.08 – 17.08.2020 18.08.2020

7 16.08.2020 17.08 – 26.08.2020 27.08.2020

8 25.08.2020 26.08 – 04.09.2020 05.09.2020

9 03.09.2020 04.09 – 13.09.2020 14.09.2020

10 12.09.2020 13.09 – 22.09.2020 23.09.2020

Velika Plaža

Ulcinj

Blisko centrum

Pokoje  
z klimatyzacją 

i aneksem

Napoje  
do obiadokolacji  

w cenie

Bezpłatne Wi-Fi

Dziecko do lat 5 jako 3. osoba w pokoju 3-osobowym: 459 PLN

ZNIŻKI: Dziecko 5–12 lat jako 3. osoba w pokoju w pokoju 3-osobowym: ZNIŻKA 450 PLN 
Dziecko 12–18 lat jako 3. osoba w pokoju w pokoju 3-osobowym: ZNIŻKA 180 PLN
3. osoba powyżej lat 18 w pokoju 3-osobowym: ZNIŻKA 100 PLN 
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Paralia
Olympic Beach

GRECJA to kraj o malowniczym, 
urozmaiconym krajobrazie, leżący 
w południowo-wschodniej Europie, 
który graniczy z Albanią, Macedonią, 
Bułgarią oraz Turcją. Powierzchnia 
Grecji jest trzykrotnie mniejsza 
od powierzchni Polski i  składa się 
na nią część kontynentalna, półwysep 
Peloponez i  cztery archipela gi 
wysp. Wznoszące się pasma 
górskie przedzielają malownicze 
doliny, natomiast morze tworzy 
niezliczone zatoki oraz półwyspy. 
W przeważającej części Grecji panuje 
klimat śródziemnomorski z długim, 
suchym latem i chłodniejszą zimą, 
który tylko nieznacznie różni się 
w poszczególnych regionach. Błękitne 
morze, niepowtarzalny blask słońca, 
urozmaicone wybrzeże i  zabytki 
stanowią o atrakcyjności tego kraju. 
Grecja to kolebka kultury europejskiej. 
To kraj, w którym narodziła się 
demokracja, stąd wywodzą się 
takie nauki jak matematyka, 
fizyka czy filozofia. Bogata historia 
i dziedzictwo kulturowe tego 
kraju sprawiają, że przybywają 
tutaj nie tylko miłośnicy poznania 
antycznej architektury, bowiem 
Grecja to kombinacja nowoczesności 
i  starożytności. To doskonałe miejsce 
także dla tych, którzy pragną 
odpocząć od codziennego po śpiechu  

i obowiązków, lubią muzyk 
porywającą do tańca, dla których czas 
spędzony wieczorem w przytulnych 
tawernach jest doskonałą okazją 
do degustacji tradycyjnych greckich 
specjałów. Riwiera Olimpijska, 
jeden z najbardziej popularnych 
regionów turystycznych słonecznej 
Grecji, leży nad Morzem Egejskim, 
na południe od Salonik. Riwiera 
Olimpijska, należąca do regionu 
Pieria, rozciąga się na długości około 
70 km i  łączy w sobie urok morza 
i gór. Charakteryzuje się pięknymi 
krajobrazami, szerokimi, piaszczystymi 
plażami oraz ciekawymi zabytkami 
archeologicznymi. Wyróżniającą się 
cechą tego wybrzeża jest leżący 
nieopodal Olimp, najwyższy masyw 
górski Grecji, z malowniczym szlakiem 
spacerowym do wodospadu Withos 
oraz widokowymi serpentynami, 
które biegną przez tereny parku 
narodowego na wysokość 1.100 m 
n.p.m. Najlepiej zagospodarowana 
jest centralna część Riwiery 
Olimpijskiej ciągnąca się od Paralii, 
Katerini poprzez Leptokarię, 
Platamonas, aż po Nei Pori. Riwiera 
Olimpijska jest miejscem, gdzie 
wspaniale można połączyć beztroski 
wypoczynek z poznawaniem 
klasycznej Grecji. W najbliższej 
okolicy znajdują się wykopaliska 
archeologiczne w Dion, a  także 
średniowieczny zamek w Platamonas. 
Dogodne położenie sprawia, że 
Riwiera Olimpijska jest dobrym 
punktem wypadowym dla osób 
pragnących odwiedzić Ateny, Saloniki 
czy  też wybrać się do miejscowości 
Kalambaka, gdzie znajduje się zespół 
klasztorny Meteory, uznawany 
za jedną z największych atrakcji 
turystycznych Grecji. Wspaniały 
i  ciepły klimat, pewna i  słoneczna 
pogoda, błękitne morze, gościnni 
i  serdeczni mieszkańcy oraz grecka 
kuchnia sprawiają, że każdego roku 
wypoczywa w tym regionie tysiące 
miłośników zarówno słodkiego 
leniuchowania, jak i aktywnego 
wypoczynku.

PARALIA to jedna z najbardziej 
popularnych miejscowości 
turystycznych Riwiery Olimpijskiej, 
oddalona około 7 km od Katerini, 
stolicy regionu Pieria oraz około 
20 km od Leptokarii, równie chętnie 
odwiedzanego kurortu Riwiery 
Olimpijskiej. Paralia, położona  
u stóp Olimpu, charakteryzuje się 
piękną, długą i  szeroką (około 60 m), 
piaszczystą plażą, rozciągającą się 
na długości około 7 km. Lazurowe 
i wyjątkowo ciepłe wody Morza 
Egejskiego są idealne do uprawiania 
sportów wodnych, takich jak 
windsurfing, jet skiing. Dla osób 
lubiących aktywny wypoczynek 
istnieje możliwość skorzystania 
z wypożyczalni rowerów, skuterów 
oraz rowerów wodnych. Każdego 
roku Paralia przyciąga turystów swoją 
beztroską, gwarem dobiegającym 
z  licznych tawern, restauracji, kawiarni 
oraz sklepów. Wieczorami Paralia 
oferuje wiele rozrywek. Kluby, bary 
zlokalizowane nad brzegiem morza, 
nocne lokale i dyskoteki oferują 
zabawę nie tylko w  rytmie greckiej 
muzyki. Uwagę odwiedzających 
Paralię przyciąga port rybacki oraz 
wychodzące w morze mola, z których 
roztaczają się interesujące widoki na 
okolicę. Turyści pragnący zasmakować 
w specjałach kuchni greckiej, powinni 
wybrać się na miejscowy bazar, gdzie 
na wielu stoiskach można kupić 
świeże owoce, ryby, różne gatunki 
win. Obok bazarów znajdują się tutaj 
także sklepy oferujące pełną gamę 
ubrań, futer, biżuterii, regionalnych 
pamiątek. Paralia jest znakomitą bazą 

wypadową na wycieczki fakultatywne 
organizowane m.in.: do Salonik, Aten, 
na Meteory oraz na wyspę Skiathos.

OLYMPIC BEACH to lubiana przez 
turystów i ciągle rozwijająca się 
miejscowość wypoczynkowa Riwiery 
Olimpijskiej, położona u stóp Olimpu, 
na wybrzeżu Morza Egejskiego. Do 
odległej o około 3 km Paralii można 
dojechać komunikacją miejską, 
taksówką bądź kolejką turystyczną. 
Kurort ten słynie z  szerokiej 
i piaszczystej plaży z  łagodnym 
zejściem do morza. W połączeniu 
z bogatą ofertą sportów wodnych, 
ścieżkami rowerowymi, boiskami 
stwarza idealne warunki na rodzinne 
wakacje oraz aktywny wypoczynek. 
Liczne knajpki i  restauracje, położone 
wzdłuż nadmorskiej promenady, 
zachęcają turystów do wstąpienia 
swoim bogactwem smaków 
i  różnorodnością potraw.
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miesiąc V VI VII VIII IX

powietrze 26 30 31 32 28

woda 18 22 24 25 23

Średnie temperatury

TRASA PRZEJAZDU:
Wyjazd z  Polski wg rozkładu jazdy, a  następnie przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, 
Macedonię do Grecji (lub przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię do Grecji).

Orientacyjne ceny wycieczek organizowanych przez  lokalne biura  podróży (Paralia, 
Olympic Beach):

1)  Ateny – jednodniowa wycieczka. Wyjazd we wczesnych godzinach rannych, zwiedzanie 
stolicy Grecji – kolebki starożytnej kultury i  cywilizacji. W  programie zwie dza nia m.in.: 
port w  Pireusie, wzgórze Akropol, Partenon, Stadion Olimpijski, Starożytna Agora, Plac 
Sindagma z  Parlamentem i  Grobem Nieznanego Żołnierza, Plaka – najstarsza dzielnica 
Aten (bilety wstępu około 12 EUR). W  drodze powrotnej postój w Termopilach. Cena 
około 45 EUR

2)  Meteory – całodzienna wycieczka. Przejazd do miejscowości Kalambaka, zwiedzanie 
słynnych bizantyjskich klasztorów na skalnych szczytach (Meteory). Następnie przejazd 
do wytwórni ikon. W  drodze po wrot nej postój w  Dolinie Tembi. Cena około 30 EUR

3)  Skiathos – rejs wzdłuż wybrzeży Półwyspu Pilion na urokliwą wyspę Skiathos należącą do 
ar chi pe la gu Sporady Północne. Podczas rejsu postój na jednej z piękniejszych plaż Morza 
Egejskiego – Kukunaries. Czas wolny na plażowanie i kąpiele morskie. Cena około 40 EUR

4)  Athos – przejazd autokarem do miejscowości Ormos Pangias, skąd rozpoczyna się 
ca ło dnio wy rejs statkiem wzdłuż świętej góry Athos. Można stąd podziwiać klasztory 
należące do Państwa Mni chów. W drodze powrotnej postój w Ouranopolis. Czas wolny 
na odpoczynek i plażowanie. Cena około 40 EUR

5)  Olimp – przejazd autokarem na wysokość około 1.000 m n.p.m., z  której roztacza się 
wspa nia ły widok na całą Riwierę Olimpijską. Dalej przejazd do Litochoro, zwiedzanie. 
W drodze powrotnej postój w miejscowości San Panteleimonas. Cena około 20 EUR

6)  Wyprawa piracka – wycieczka statkiem wzdłuż wybrzeży Riwiery Olimpijskiej, posiłek 
na statku połączony z  degustacją trunków greckich. Możliwość kąpieli morskich.  
Cena około 25 EUR

7)  Wieczór grecki – wieczór z  programem folklorystycznym, spotkanie z  grecką  
kulturą, wspaniała atmosfera, degustacja potraw kuchni greckiej oraz wina „Retsina”. 
Cena około 20 EUR

8)  Saloniki – zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Grecji. W programie m.in.: Bazylika 
Św. Dimitriusza, Rotunda, Biała Wieża (symbol Salonik). Cena około 25 EUR

Informacje i orientacyjne ceny zostały zebrane w styczniu 2020 r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas lokalny: taki jak w Polsce plus 1 godzina.
Język:  grecki (można porozumieć się w  języku angielskim, niemieckim).
Waluta: euro (EUR); 1 EUR = około 4,45 PLN
Numer kierunkowy: + 30
Podatek turystyczny:  należy go obowiązkowo uiścić na miejscu (w wy so ko ści zgodnej 

z  informacją zawartą w  tabelach cenowych).
Kąpieliska: plaże piaszczyste, łagodne zejście do morza.
Dokumenty podróżne:   ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również osób 

niepełnoletnich).
Serwis plażowy:   leżaki na plaży są odpłatne (wypożyczenie leżaka kosztuje około 

2–3 EUR/dzień), dlatego za le ca my zabrać swój sprzęt plażowy.
Pilot-rezydent:  w czasie podróży i pobytu w docelowym miejscu wypoczynku 

turyści objęci są fa chową opieką pilota-rezydenta Biura Podróży 
MARCO lub przedstawiciela kontrahenta. Nie zawsze  
pilot-rezydent mieszka z uczestnikami w  jednym obiekcie. 

Pokoje:  dostawne łóżko wiąże się z  reguły z mniejszym komfortem  
oraz z ograniczoną ilością miejsca w pokoju.

Ubezpieczenie:   obejmuje KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP – chorób 
przewlekłych, istnieje możliwość dokupienia w kwocie około  
4 PLN/dzień.

Zalecamy zabrać odpowiedni strój (np. mężczyźni – długie spodnie), bowiem większość 
hoteli nie zezwala na wejście gości w strojach kąpielowych lub szortach do restauracji 
podczas głównych posiłków.

ORIENTACYJNE CENY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW (W  EURO): 
Sklepy: 
chleb (0,7 kg): 0,8 lody: 1–3,5 wino: 5
szynka (1 kg): 7–10 woda mineralna: 0,6 winogrona (1 kg): 0,8
ser feta (1 kg): 5  Coca–cola/Fanta (1,5 l): 2,2 melon (1 szt): 1
jogurt: 0,8 sok (1 l): 2 pomidory (1 kg): 1,5
mleko (1 l): 1,2 piwo (0,5 l): 1 oliwa z oliwek (1 l): 5

Lokale: 
kawa: 1,5–3,5 sok: 2 sałatka grecka: 3–7
herbata: 1,5–3 piwo (0,5 l): 2–6 pizza: od 5
Pepsi: 2,5 wino (0,7 l): 3–5 frytki: 2
Coca-cola/Fanta: 2,5 moussaka: 5 mięso z grilla: 7 
woda mineralna: 1 lody (1 gałka): 1  gyros i napój: 5

Kraj mitów i słońca
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Atrakcyjne miejsce na udany wypoczynek z  rodziną czy aktywny pobyt z  grupą 
przyjaciół. Hotel „Atlantis” jest znakomitym wyborem dla tych, którzy w  ciągu dnia pragną 
wypocząć na ładnej plaży położonej tuż przy hotelu i  zażywać morskich kąpieli, a wieczorem 
degustować regionalne specjały serwowane w licznych tawernach i restauracjach. Goście hotelu 
chwalą smaczną kuchnię, miłą i profesjonalną obsługę oraz świetną lokalizację.

POŁOŻENIE: w centrum Paralii, 
z dostępem do licznych rozrywek 
oferowanych przez kurort, około 
80 km od Salonik, zaledwie 
20 m od piaszczystej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

HOTEL: znakomicie położony, 
o dobrym standardzie. Recepcja, 

lokalna kategoria ***Hotel „Atlantis” ***HB

restauracja, lobby bar 
z  tarasem, winda, bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi na terenie 
całego obiektu.

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1  lub 
2 dostawek (tylko dla dzieci), 
zadbane i  funkcjonalnie 
urządzone, łazienka (prysznic, 

umywalka, WC), klimatyzacja 
sterowana centralnie, TV, 
lodówka, balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: basen 
zewnętrzny (czynny 11.06 – 19.09, 
leżaki na basenie bezpłatne).
Uwaga – w czasie popołudniowej 
siesty basen może być zamknięty!

Ceny w promocji od 

1.619 PLN

Riwiera Olimpijska

Przy plaży  
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadokolacji (bufet)
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględ nia napojów do obiadokolacji. 

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA:  Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 14 EUR/pokój za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

Dziecko do lat 6 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym bez łóżka (z pozostałymi świadczeniami): 559 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko 6–12 lat jako 3. lub 4. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 400 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 100 PLN

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.20120 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 – 07.10.2020 08.10.2020

Paralia

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Basen

Bezpłatny dostęp 
do Wi-Fi

Wyżywienie bufet
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Kameralny i  elegancki hotel 3*, obecny 10. sezon w  naszej ofercie, z  miłą obsługą, 
prowadzony przez sympatycznych właścicieli. Bliski dostęp do wszelkich atrakcji oferowanych 
przez kurort sprawia, że jest to obiekt polecany zarówno dla osób pragnących spędzić urlop 
aktywnie, jak i  dla miłośników korzystania z  nocnych rozrywek. W  sezonie 2019 hotel zyskał 
bardzo dobre opinie wśród naszych Klientów.

lokalna kategoria ***Hotel „Europa” ***HB

POŁOŻENIE: blisko centrum 
tętniącej życiem Paralii, około 
80 km od Salonik, około 200 m 
od szerokiej i piaszczystej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

HOTEL: komfortowy i  rodzinny. 
Recepcja, restauracja z  tarasem, 

sala telewizyjna, lobby bar, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi, 
winda.

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
estetycznie i nowocześnie 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC, suszarka do 

włosów), klimatyzacja sterowana 
centralnie, TV, lodówka, sejf, 
balkon.

SPORT I  ROZRYWKA: mały 
basen na dachu hotelowym 
(leżaki przy basenie bezpłatne).

Ceny w promocji od 

1.649 PLN

Riwiera Olimpijska

Dla wymagający
ch
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadokolacji (serwowane: zupa, danie główne, bufet sałatkowy)
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji.

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA:  Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 14 EUR/pokój za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.2020 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 –  07.10.2020 08.10.2020

Paralia

Dziecko do lat 4 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 459 PLN 

ZNIŻKI: Dziecko 4–12 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 600 PLN
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 350 PLN

Atrakcyjne  
położenie

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Wysoki  
standard usług

Smaczne  
wyżywienie

Dziecko do lat 4 
świadczenia  

hotelowe gratis
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POŁOŻENIE: w centrum 
Paralii, około 80 km od Salonik, 
zaledwie 50 m od szerokiej 
i piaszczystej plaży (serwis 
plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

HOTEL: zadbany i  rodzinny. 
Recepcja, lobby bar z  tarasem, 
sejf, bezpłatny dostęp do Wi-Fi 
na terenie całego obiektu.

Położenie w  bliskiej odległości od piaszczystej plaży, w  sąsiedztwie rozrywek, jakie 
oferuje znany kurort oraz zadbane i funkcjonalnie urządzone pokoje to atuty, które czynią hotel 
„Venus” idealnym miejscem wypoczynku dla każdego. Ceniony za serwis, chwalony za obsługę, 
polecany ze względu na znakomitą lokalizację. Świetny jako baza wypadowa do zwiedzenia 
najciekawszych miejsc Riwiery Olimpijskiej.

Hotel „Venus” **+ lokalna kategoria **BB HB

POKOJE: 2-osobowe, 
z możliwością 1 dostawki, 
wygodnie i  funkcjonalnie 
urządzone, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC), klimatyzacja 
sterowana centralnie, TV, 
lodówka, balkon.

Ceny w promocji od 

1.239 PLN

Riwiera Olimpijska

W centrum
 kurortu
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet)
• 9 obiadokolacji (bufet) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta

Świadczenia rozpoczynają się śniadaniem drugiego dnia pobytu i kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja BB). 

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a  kończą śniadaniem w  ostatnim dniu pobytu 
(opcja HB). 

Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA: Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 5 EUR/pokój za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.2020 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 – 07.10.2020 08.10.2020

DOPŁATA DO OBIADOKOLACJI w restauracji hotelu Atlantis: 450 PLN/os. 

Paralia

Atrakcyjne  
położenie

Rodzinna  
atmosfera

Opcja HB

Dziecko do lat 6 
świadczenia  

hotelowe gratis

Dziecko do lat 6 jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: 390 PLN

ZNIŻKI: Dziecko 6–12 lat jako 3. osoba w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 400 PLN   
3. osoba powyżej lat 12 w pokoju 2-osobowym na dostawce: ZNIŻKA 150 PLN

BB  
– śniadania

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje
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Atrakcyjnie zlokalizowany obiekt niedaleko szerokiej i  piaszczystej plaży oraz 
popularnego i  tętniącego życiem centrum miasteczka stanowi gwarancję udanego 
pobytu. Harmonia kolorów oraz nowoczesny, gustowny wystrój sprawi, że pobyt stanie się 
przyjemny i komfortowy.

POŁOŻENIE: w spokojniejszej 
części Paralii, około 80 km od 
Salonik, około 500 m 
od centrum miejscowości, 
300 m od szerokiej i piaszczystej 
plaży (serwis plażowy i sprzęt 
wodny dodatkowo płatne).

OBIEKT: rodzinny z elegancko 
urządzonymi apartamentami. 
Hol z recepcją, winda, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Apartamenty „Ino”

APARTAMENTY: 2, 3-osobowe, 
estetycznie i gustownie 
umeblowane, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC), TV, 
klimatyzacja sterowana 
centralnie (dodatkowo płatna 
na miejscu około 5 EUR za 
apartament/dzień), aneks 
kuchenny (kuchenka, lodówka, 
naczynia, sztućce), balkon. 
Utrzymanie czystości, środki 
higieny oraz ręczniki 
we własnym zakresie.

Ceny w promocji od 

919 PLN

Riwiera Olimpijska

Nowość  

0B HB
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet) – opcja HB
• 9 obiadokolacji (bufet) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta
• końcowe sprzątanie apartamentu 
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB).
Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).
Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.
DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)
UWAGA:  Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 5 EUR/apartament za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.2020 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 – 07.10.2020 08.10.2020

Paralia

Dogodna 
lokalizacja

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Elegancko  
urządzony

Apartamenty
z klimatyzacją

3. osoba w apartamencie: 549 PLN

DOPŁATA DO WYŻYWIENIA HALF BOARD w restauracji hotelu Atlantis: 600 PLN/os. 

OB  
– bez wyżywienia

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje
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Atrakcyjnie zlokalizowany obiekt niedaleko szerokiej i  piaszczystej plaży oraz 
popularnego i tętniącego życiem centrum miasteczka. Nowoczesne apartamenty z dobrze 
wyposażonymi aneksami kuchennymi zapewniają komfort pobytu, a  bliskość plaży i  centrum 
kurortu z łatwym dostępem do wszelkich rozrywek gwarantują relaksujący i urozmaicony pobyt. 
Idealne miejsce na wypoczynek z  rodziną lub wyjazd z przyjaciółmi.

POŁOŻENIE: w spokojniejszej 
części Paralii, około 80 km 
od Salonik, około 400 m od 
centrum miejscowości, 300 m 
od szerokiej i piaszczystej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

OBIEKT: nowoczesny
z elegancko urządzonymi 
apartamentami. Niewielka 
recepcja, hol z dostępem do 
Wi-Fi.

Apartamenty „My Hotel”

APARTAMENTY: 2, 3, 4-osobowe, 
komfortowe, nowocześnie 
umeblowane (szafa,  szafki nocne), 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC), TV, klimatyzacja sterowana 
centralnie (dodatkowo płatna 
na miejscu około 5 EUR za 
apartament/dzień), aneks 
kuchenny (czajnik, kuchenka, 
lodówka, naczynia, sztućce), 
balkon. Utrzymanie czystości, 
środki higieny oraz ręczniki we 
własnym zakresie.

Ceny w promocji od 

909 PLN

Riwiera Olimpijska

Dla rodzin 2 + 2

0B HB
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet) – opcja HB
• 9 obiadokolacji (bufet) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta
• końcowe sprzątanie apartamentu 
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB).
Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).
Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00.
DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)
UWAGA:  Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 5 EUR/apartament za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.2020 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 – 07.10.2020 08.10.2020

Paralia

Dogodna 
lokalizacja

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Elegancko  
urządzony

Apartamenty
z klimatyzacją

3. lub 4. osoba w apartamencie: 549 PLN

DOPŁATA DO WYŻYWIENIA HALF BOARD w restauracji hotelu Atlantis: 600 PLN/os. 

OB  
– bez wyżywienia

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje
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Apartamenty o bardzo dobrym standardzie, które ze względu na dogodne usytuowanie 
polecane są dla amatorów aktywnego wypoczynku, miłośników atrakcji i rozrywek oferowanych 
przez ten kurort oraz dla osób pragnących skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych. 
Bliskość ciepłego Morza Egejskiego i Olimpu gwarantują niezapomniane wrażenia z pobytu. Od 
14 sezonów apartamenty „Zeus” cieszą się dużą popularnością wśród naszych Klientów, którzy 
doceniają lokalizację obiektu oraz standard zakwaterowania.

POŁOŻENIE: w zacisznym 
zakątku Paralii, około 80 km 
od Salonik, około 400 m od 
centrum miejscowości, 250 m 
od szerokiej i piaszczystej plaży 
(serwis plażowy i  sprzęt wodny 
dodatkowo płatne).

OBIEKT: nieduży i  rodzinny 
z komfortowymi apartamentami. 
Hol z  recepcją, bezpłatny dostęp 
do Wi-Fi. 

Apartamenty „Zeus”

APARTAMENTY: 2, 3-osobowe, 
estetycznie umeblowane, 
łazienka (prysznic, umywalka, 
WC), TV, klimatyzacja 
sterowana centralnie 
(dodatkowo płatna na miejscu 
około 5 EUR za apartament/
dzień), aneks kuchenny (czajnik, 
kuchenka, lodówka, naczynia, 
sztućce), balkon. Utrzymanie 
czystości, środki higieny oraz 
ręczniki we własnym zakresie.

Ceny w promocji od 

899 PLN

Riwiera Olimpijska

Hit wielu sezon
ów

0B HB
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ŚWIADCZENIA:
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet) – opcja HB
• 9 obiadokolacji (bufet) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta
• końcowe sprzątanie apartamentu
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB).
Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).

Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 

DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA:  Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 5 EUR/apartament za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii 
w go dzi nach popołudniowych. 
Powrót do Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.20120 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 – 07.10.2020 08.10.2020

Paralia

Dogodna 
lokalizacja

Blisko  
rozrywkowego  

centrum

Bezpłatne Wi-Fi

Apartamenty
z klimatyzacją

3. osoba w apartamencie: 549 PLN
4. osoba do lat 7 w apartamencie 3-osobowym bez łóżka (z pozostałymi świadczeniami): 399 PLN  

DOPŁATA DO WYŻYWIENIA HALF BOARD w restauracji hotelu Atlantis: 600 PLN/os. 

OB  
– bez wyżywienia

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje
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Nieduży obiekt prowadzony przez sympatycznych właścicieli, oferujących przyjemny 
pobyt w zadbanych apartamentach. Atrakcyjne położenie blisko szerokiej, piaszczystej plaży 
oraz łatwy dostęp do wszystkich atrakcji jakie oferuje kurort sprawia, że jest to idealne miejsce 
na rodzinny wypoczynek. Świetna baza wypadowa do najbardziej atrakcyjnych miejsc tej 
części Grecji.

POŁOŻENIE: w spokojnej części 
Olympic Beach, około 80 km od 
Salonik, około 200 m od centrum 
miejscowości i od szerokiej, 
piaszczystej plaży (serwis plażowy 
i  sprzęt wodny dodatkowo 
płatne). Do największego centrum 
kurortu Riwiery Olimpijskiej – 
Paralii – prowadzi nadmorska 
promenada o długości 3 km. 

OBIEKT: kameralny, rodzinny, 
odnowiony w 2014 roku, 
z nowocześnie urządzonymi 

Villa „Sokratis”

apartamentami. Niewielki taras, 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 

APARTAMENTY: 2, 3-osobowe, 
estetycznie umeblowane, łazienka 
(prysznic, umywalka, WC), TV,  
klimatyzacja sterowana centralnie 
(dodatkowo płatna na miejscu 
około 5 EUR za apartament/dzień), 
aneks kuchenny (czajnik, kuchenka, 
lodówka, naczynia, sztućce), balkon. 
Utrzymanie czystości, środki higieny 
oraz ręczniki we własnym zakresie.

Ceny w promocji od 

899 PLN

Riwiera Olimpijska

Rodzinna
atmosfera

0B HB
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ŚWIADCZENIA:
•  przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
• 9 noclegów
• 9 śniadań (bufet) – opcja HB
• 9 obiadokolacji (serwowane) – opcja HB
• ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• opieka pilota-rezydenta
• końcowe sprzątanie apartamentu

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB).
Cena nie uwzględnia napojów do obiadokolacji (opcja HB).
Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. 
DOJAZD WŁASNY: zniżka 200 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona)

UWAGA:  Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny: 5 EUR/apartament za pobyt.

Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przyjazd na miejsce w godzi nach 
przedpołudniowych. Wyjazd 
z Olympic Beach w go dzi nach 
popołudniowych. Powrót do 
Bielska-Białej w godzinach 
popołudniowych. Pozostałe miasta 
wg  roz kła du jazdy. 

turnusy 12-dniowe • pobyty 10-dniowe • 9 noclegów
Turnus Dzień wyjazdu autokaru z Polski Terminy pobytów Dzień przyjazdu autokaru do Polski

1 02.06.2020 03.06 – 12.06.2020 13.06.2020

2 11.06.2020 12.06 – 21.06.20120 22.06.2020

3 20.06.2020 21.06 – 30.06.2020 01.07.2020

4 29.06.2020 30.06 – 09.07.2020 10.07.2020

5 08.07.2020 09.07 – 18.07.2020 19.07.2020

6 17.07.2020 18.07 – 27.07.2020 28.07.2020

7 26.07.2020 27.07 – 05.08.2020 06.08.2020

8 04.08.2020 05.08 – 14.08.2020 15.08.2020

9 13.08.2020 14.08 – 23.08.2020 24.08.2020

10 22.08.2020 23.08 – 01.09.2020 02.09.2020

11 31.08.2020 01.09 – 10.09.2020 11.09.2020

12 09.09.2020 10.09 – 19.09.2020 20.09.2020

13 18.09.2020 19.09 – 28.09.2020 29.09.2020

14 27.09.2020 28.09 – 07.10.2020 08.10.2020

Olympic Beach

Blisko plaży

Spokojna okolica

Nowoczesne  
apartamenty  

z klimatyzacją

Bezpłatne Wi-Fi

3. osoba w apartamencie: 549 PLN

DOPŁATA DO WYŻYWIENIA HALF BOARD w restauracji Ventus: 600 PLN/os. 

OB  
– bez wyżywienia

HB  
– śniadania 

i obiadokolacje
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WYCIECZKI Toskania • Liguria • Umbria
Vicenza • Werona • Jezioro Garda • Sirmione • Montecatini Terme • Cinque Terre • Piza • San Gimignano • 

Chianti • Siena • Orvieto • Terni • Cascia • Roccaporena • Perugia • Florencja

Termin Cena

25.04 – 02.05.2020

1.849 PLN
26.06 – 03.07.2020

22.08 – 29.08.2020

21.09 – 28.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 390 PLN

Werona

Vicenza
Sirmione

Montecatini Terme

Terni

Piza
San Gimignano Perugia

Orvieto
Siena

Chianti

Florencja

La Spezia

Cascia

ATRAKCYJNE  

TRIO:

• Romantyczna  

Toskania

• Perełki Ligurii

• Zielona Umbria

1 dzień: Bielsko-Biała – Vicenza
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch na nocleg do 

hotelu w okolicach Vicenzy.
2 dzień: Vicenza – Werona – Jezioro Garda – Sirmione – Montecatini Terme
 po śniadaniu przejazd do Werony – krótkie zwiedzanie, w  programie m.in.: rzymski amfiteatr 

Arena, Plac delle Erbe, Plac dei Signori, dom szekspirowskiej Julii, Katedra. Następnie przejazd nad 
największe z jezior włoskich – krystaliczne Jezioro Garda – do miasteczka Sirmione, znajdującego 
się na wąskim cyplu wchodzącym 1 km w głąb jeziora, zwiedzanie, w programie m.in.: bajkowy, 
wenecki zamek Rocca Scaligera. Rejs po jeziorze. Dojazd do hotelu w  okolicach Montecatini 
Terme – znanej miejscowości uzdrowiskowej. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: Montecatini Terme – Cinque Terre – Piza – Montecatini Terme
 po śniadaniu przejazd do miejscowości La Spezia, skąd program będzie realizowany pociągiem 

lub statkiem (w  zależności od warunków atmosferycznych) malowniczą trasą do Cinque Terre 
– regionu składającego się z  pięciu maleńkich miasteczek, urokliwie położonych na urwistych 
klifach nad Morzem Liguryjskim. Zwiedzanie jednego z  miasteczek – Monterosso, możliwość 
plażowania. Następnie przejazd do Pizy. Zwiedzanie, w  programie m.in.: Campo dei Miracoli 
– Pole Cudów z  katedrą o  przepięknej, wielopoziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz 
słynna Krzywa Wieża – dawna katedralna dzwonnica budowana przez prawie 200 lat (zwiedzanie 
z zewnątrz). Powrót do hotelu w okolicach Montecatini Terme. Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: Montecatini Terme – San Gimignano – Chianti – Siena – Chianciano Terme
 po śniadaniu przejazd do San Gimignano – jednego z najpiękniejszych toskańskich miasteczek, 

które ze względu na ilość i  wysokość wież nazywane jest średniowiecznym Manhattanem. 
Zwiedzanie, w programie m.in.: stare miasto. Następnie przejazd do słynnego regionu z winnicami 
– Chianti, postój w jednym z miasteczek, z którego pochodzi najsłynniejsze wino Chianti Classico 
– możliwość degustacji win i  produktów lokalnych oraz zakupu bezpośrednio od producenta. 
Następnie przejazd do Sieny – jednego z najpiękniejszych średniowiecznych miast, zwiedzanie, 
w  programie m.in.: Katedra, Baptysterium, słynny Plac II Campo w  kształcie muszli. Dojazd do 
hotelu w okolicach Chianciano Terme. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: Chianciano Terme – Orvieto – Terni – Cascia
 po śniadaniu przejazd do Orvieto – zwiedzanie miasta zbudowanego na wygasłym wulkanie, 

znanego ze wspaniałych winnic. W programie m.in.: stare miasto z  labiryntem wąskich uliczek, 
gotycka katedra, uznawana za jedną z  najpiękniejszych we Włoszech. Możliwość degustacji 
oraz zakupu słynnych win orvietańskich. Przejazd do manufaktury oliwy – muzeum produkcji 
oliwy z  oliwek, degustacja oraz możliwość zakupu miejscowego wyrobu, spacer po gajach 
oliwnych. Następnie przejazd w okolice Terni do jednego z najpiękniejszych miejsc w Umbrii – 
malowniczego Wodospadu Marmurowego o wysokości 165 m, uznawanego za jeden z najstarszych 
i  najwyższych we Włoszech. Dalej kontynuacja przejazdu do hotelu w  okolicach miejscowości 
Cascia. Obiadokolacja  i nocleg.

6 dzień: Cascia – Roccaporena – Perugia – Montecatini Terme
 po śniadaniu przejazd do Cascii, urokliwie położonego miasteczka, zwiedzanie Sanktuarium 

św. Rity – patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Następnie przejazd do miejsca urodzenia 
św. Rity – Roccaporena – zwiedzanie miejsc związanych z jej dzieciństwem. Następnie przejazd 
do  Perugii – stolicy Umbrii, zwiedzanie, w  programie m.in.: historyczne centrum, Katedra  
S. Lorenzo, fontanna Maggiore. Dojazd do hotelu w okolicach Montecatini Terme. Obiadokolacja 
i nocleg.

7 dzień: Montecatini Terme – Florencja
 po śniadaniu przejazd do Florencji – stolicy Toskanii. Zwiedzanie, w  programie m.in.: kościół 

św. Krzyża z nagrobkami sławnych Florentyńczyków, Plac Ratuszowy, malowniczy Most Złotników, 
katedra Santa Maria del Fiore z olbrzymią kopułą o średnicy prawie 50 m, Baptysterium, do którego 
prowadzą słynne „rajskie wrota”, Kościół św. Wawrzyńca, gdzie znajdują się groby Medyceuszy 
wykonane przez Michała Anioła. Spacer wzdłuż rzeki Arno. Dla chętnych możliwość zwiedzania 
największej włoskiej galerii sztuki – Galerii Uffizi (dodatkowo płatne około 25 EUR/os.). Czas 
wolny. W  godzinach wieczornych wyjazd w  drogę powrotną. Przejazd przez Austrię, Czechy 
w kierunku kraju.

8 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 14.00. 

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, taksy klimatycznej, zestawu słuchawkowego, rejsu statkiem, przejazdu na trasie 
La Spezia – Cinque Terre (około 150 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości osób 
transport realizowany klimatyzowanym busem 
(brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ** – ***  
(pokoje 2, 3–osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 6 śniadań kontynentalnych, 
5 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji  
płatne dodatkowo)

• Ubezpieczenie (KL+NW+bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym)

•  Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych,  
7 obiadokolacji (napoje do obia do ko la cji płatne  
do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Wenecja

San Marino

Asyż

Rzym

Monte Cassino

Padwa

Loreto

Pompeje
Neapol

Capri

Włochy z Capri

1 dzień: Bielsko-Biała
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 20.00, przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch.
2 dzień: Wenecja – Lido di Jesolo
 w  godzinach rannych przyjazd do Wenecji, zwiedzanie, w  pro gra mie m.in.: rejs stat kiem, 

Most Westchnień, Bazylika i  Plac św. Marka, spacer trasą turystyczną w  kie run ku Ponte Rialto. 
Następnie przejazd do Lido di Jesolo – znanej miejscowości wy po czyn ko wej nad Adriatykiem. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

3 dzień: Lido di Jesolo – Padwa – San Marino – Riwiera Adriatycka 
 po śniadaniu przejazd do Padwy, zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego z  grobem i  relikwiami 

świętego, spacer po historycznym centrum. W  godzinach popołudniowych przejazd do  
San Marino, zwiedzanie najstarszej na świecie republiki. Czas wolny na zakup pamiątek. Dojazd do 
hotelu na Riwierze Adriatyckiej słynącej z szerokich, piaszczystych i dobrze zagospodarowanych 
plaż. Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: Riwiera Adriatycka – Loreto – Asyż – Rzym 
 po śniadaniu przejazd do Loreto, zwiedzanie miejsca kultu maryjnego, m.in.: Bazyliki Loretańskiej. 

Następnie przejazd do Asyżu, zwiedzanie urokliwego średniowiecznego miasta, w programie m.in.: 
Bazylika św. Franciszka, Kościół św. Klary. Dojazd do hotelu w okolicach Rzymu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: Rzym 
 po śniadaniu przejazd do Rzymu, całodzienne zwiedzanie historycznego centrum: Koloseum 

(z zewnątrz), Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Plac Navona, Plac Hiszpański, Panteon, 
Fontanna di Trevi. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. 

6 dzień: Rzym – Monte Cassino – Sorrento
 po śniadaniu przejazd do Watykanu, uczestnictwo w audiencji generalnej (uzależnione od pobytu 

Papieża w Rzymie). W godzinach popołudniowych wyjazd na Monte Cassino, zwiedzanie Opactwa 
Benedyktynów oraz Cmentarza Poległych Żołnierzy Polskich. Dojazd do hotelu w okolicach Sorrento. 
Obiadokolacja i nocleg. 

7 dzień: Sorrento – Capri – Sorrento
 po śniadaniu podróż promem na wyspę Capri*. Zwiedzanie jednej z  najpiękniejszych wysp 

Morza Tyrreńskiego słynącej m.in.: z Lazurowej Groty (możliwość wpłynięcia do groty uzależniona 
od warunków atmosferycznych). Powrót do Sorrento, spacer po słynnym kurorcie. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. 

8 dzień: Sorrento – Pompeje – Neapol – Rzym
 po śniadaniu przejazd do Pompei, zwiedzanie wykopalisk antycznego miasta zasypanego 

popiołem wulkanicznym w  I  w. n.e.. Następnie przejazd do Neapolu – zwiedzanie centrum 
monumentalnego – Pałace Królewskie, Teatr San Carlo, plac Plebiscytu, Galeria Umberto I. Dojazd 
do hotelu w okolicach Rzymu. Obiadokolacja i nocleg.

9 dzień: Rzym
 po śniadaniu przejazd do Watykanu, kontynuacja zwiedzania, w  programie m.in.: Ogrody 

Watykańskie, Muzea Watykańskie ze słynną Kaplicą Sykstyńską, Plac i Bazylika św. Piotra, modlitwa 
przy grobie św. Jana Pawła II w Kaplicy św. Sebastiana. W późnych godzinach popołudniowych 
wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Austrię, Czechy w kierunku kraju.

10 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 14.00.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, taksy klimatycznej, zestawu słuchawkowego, rejsu do Wenecji i na wyspę Capri 
oraz komunikacji miejskimi środkami transportu w Rzymie (około 230 EUR).

*  w  przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rejs na wyspę Capri zostanie zaproponowany 
program alternatywny

Wenecja • Lido di Jesolo • Padwa • San Marino • Riwiera Adriatycka • Loreto • Asyż •  
Rzym • Monte Cassino • Sorrento • Capri • Pompeje • Neapol • Rzym

Termin Cena

24.04 – 03.05.2020

1.899 PLN05.06 – 14.06.2020

11.09 – 20.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 400 PLN

Mogą zaistnieć ograniczenia w zwiedzaniu 
obiektów sakralnych z powodu odbywających się 

uroczystości religijnych.

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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WYCIECZKI

1 dzień: Bielsko-Biała
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 20.00, przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch.
2 dzień: Rzym
 przyjazd do hotelu w okolicach Rzymu. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Rzym 
 po śniadaniu przejazd do Watykanu, zwiedzanie, w  pro gra mie m.in.: Plac i  Bazylika św. Piotra, 

modlitwa przy grobie Jana Pawła II w  Kaplicy św. Sebastiana, uczestnictwo w  modlitwie Anioł 
Pański (uzależnione od pobytu Papieża w Rzymie)**. Następnie zwiedzanie Rzymu, w pro gra mie 
m.in.: Plac Navona, Panteon, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami, Fontanna di Trevi. Powrót 
na obia do ko la cję i nocleg do hotelu.

4 dzień: Rzym – Monte Cassino – Rzym
 po śniadaniu przyjazd do Rzymu, zwiedzanie historycznego centrum: Koloseum (z zewnątrz), 

Forum Ro ma num, Palatyn, Kapitol, Plac Wenecki. W go dzi nach po po łu dnio wych wyjazd na Monte 
Cas si no, zwie dza nie Opac twa Benedyktynów oraz Cmen ta rza Po le głych Żoł nie rzy Polskich. Powrót 
na obiadokolację i nocleg do hotelu.

5 dzień: Rzym – Asyż – San Marino – Riwiera Adriatycka
 po śniadaniu przejazd do Asyżu, zwiedzanie urokliwego średniowiecznego miasta, w pro gra mie 

m.in.: Bazylika św. Fran cisz ka, Kościół św. Klary. Następnie przejazd do San Marino, zwiedzanie 
najstarszej republiki na świecie, zakup pamiątek. Dojazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej. 
Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień: Riwiera Adriatycka – Wenecja
 po śniadaniu przejazd do Wenecji*, zwiedzanie, w programie m.in.: rejs statkiem, Most Westchnień, 

Bazylika i Plac św. Marka, spacer trasą turystyczną w kierunku Ponte Rialto. Czas wolny. W godzinach 
wieczornych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Austrię, Czechy w kierunku kraju.

7 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 11.00.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, zestawu słuchawkowego, rejsu do Wenecji oraz komunikacji miejskimi środkami 
transportu w Rzymie (około 90 EUR).

* postój 9 godzin, zgodnie z przepisami określającymi czas pracy kierowców
** w terminie 27.04–03.05.2020 uczestnictwo w audiencji generalnej (uzależnione od pobytu Papieża w Rzymie).

Rzym • Monte Cas si no • Rzym • Asyż • San Marino • Riwiera Ad ria tyc ka • Wenecja

Włochy

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 4 noclegi w  hotelach ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne,  
4 obiadokolacje (napoje do obia do ko la cji  
płatne dodat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Wenecja

Rzym

Asyż

San Marino

Monte  
Cassino

Termin Cena

27.04 – 03.05.2020

1.499 PLN

29.05 – 04.06.2020

26.06 – 02.07.2020

28.08 – 03.09.2020

18.09 – 24.09.2020

09.10 – 15.10.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 220 PLN

Mogą zaistnieć ograniczenia w zwiedzaniu 
obiektów sakralnych z powodu odbywających się 

uroczystości religijnych.
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Peterhof
Puszkin

Wilno

Sankt Petersburg

Ryga

Tallin

Stolice Północy i Sankt Petersburg

1 dzień: Bielsko-Biała 
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 19.00, przejazd przez Litwę w kierunku Łotwy. 
2 dzień: Ryga 
 dojazd do Rygi – stolicy Łotwy. Zwiedzanie, w programie m.in.: Stare Miasto, Katedra Najświętszej 

Marii Panny, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia. Spacer po urokliwych 
uliczkach. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

3 dzień: Ryga – Sankt Petersburg 
 po śniadaniu przejazd w kierunku Sankt Petersburga. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.
4 dzień: Sankt Petersburg 
 po śniadaniu objazd panoramiczny po mieście. Zwiedzanie, w  programie m.in.: Twierdza 

Pietropawłowska, wzniesiona w  1703 roku, Sobór Piotra i  Pawła (m.in. grobowce carów 
rosyjskich), Ławry Aleksandra Newskiego, Newski Prospekt, kościół katolicki św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej – miejsce pierwszego pochówku ostatniego króla Polski Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, zwany Cerkwią na Krwi. 
Obiadokolacja. Nocleg w  hotelu.

5 dzień: Sankt Petersburg – Puszkin – Sankt Petersburg
 po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Sankt Petersburga, w programie m.in.: Sobór św. Izaaka, 

uznany za czwarty co do wielkości obiekt sakralny świata, pomnik Piotra I zwany Miedziany Jeździec, 
Smolny Instytut – „błękitny sen” carycy Elżbiety. Następnie przejazd do miejscowości Puszkin, dawne 
Carskie Sioło, będące niegdyś podmiejską rezydencją rosyjskich monarchów. Zwiedzanie wnętrz 
pałacowych (m.in. bursztynowa komnata) oraz ogrodów. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

6 dzień: Sankt Petersburg – Peterhof – Sankt Petersburg 
 po śniadaniu dalsze zwiedzanie Sankt Petersburga, w  programie m.in.: Ermitaż – jedna  

z najwspanialszych kolekcji dzieł sztuki na świecie, znajdująca się w Pałacu Zimowym (zwiedzanie 
wnętrz), Plac Pałacowy. Następnie przejazd do Peterhofu, ulubionego miejsca Piotra I – zwiedzanie 
słynnych ogrodów z  wodnymi niespodziankami. Powrót do Sankt Petersburga. Rejs statkiem 
rzekami i kanałami Sankt Petersburga – Wenecji północy. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

7 dzień: Sankt Petersburg – Tallin 
 po śniadaniu przejazd do stolicy Estonii – Tallina. Zwiedzanie, w programie m.in.: mury obronne 

Starówki zwanej Dolnym Miastem, kościół św. Olafa, Góra Katedralna Toompea, kompleks pałacowy 
z parkiem – Kadriorg, dzielnica olimpijska. Następnie objazd panoramiczny miasta. Czas wolny 
na Starówce. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

8 dzień: Tallin – Wilno 
 po śniadaniu przejazd w kierunku Litwy. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w okolicach Wilna. 
9 dzień: Wilno
 po śniadaniu przejazd do Wilna – stolicy Litwy malowniczo położonej w  dolinie rzeki Wilejki. 

Zwiedzanie, w  programie m.in.: Katedra św. Stanisława, baszta Giedymina, kościół św. Piotra  
i Pawła – perła baroku wileńskiego, Ostra Brama z obrazem i kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
słynny Dom św. Faustyny oraz znany cmentarz na Rossie. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

10 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 11.00.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników oraz zestawu słuchawkowego (około 180 EUR). 

 Warunkiem ubiegania się o  wizę jest paszport ważny minimum 180 dni od daty wyjazdu 
z Rosji oraz wypełniony wniosek wizowy z „biometrycznym” zdjęciem. Szczegółowe informacje 
dotyczące uzyskania wizy zostaną przekazane klientom na 30 dni przed wyjazdem. W przypadku 
pośrednictwa B.P. MARCO przy e-wizach będzie pobierana opłata w wysokości 100 PLN.

Ryga • Sankt Petersburg • Puszkin • Peterhof • Tallin • Wilno

Termin Cena

21.08 – 30.08.2020 2.589 PLN
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 700 PLN

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 7 noclegów w  hotelach ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji  
(napoje do obia do ko la cji płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Nowość!
Śniadania 

i obiadokolacje

w cenie
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WYCIECZKI
Bałkańska przygoda

Termin Cena

24.04 – 02.05.2020

1.599 PLN
05.06 – 13.06.2020

11.09 – 19.09.2020

09.10 – 17.10.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 290 PLN

1 dzień: Bielsko-Biała 
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 20.00, przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację w  kierunku 

Bośni i Hercegowiny. 
2 dzień: Sarajewo 
 w godzinach przedpołudniowych przyjazd do Sarajewa. Zwiedzanie stolicy Bośni i Hercegowiny 

– zabytkowego miasta o burzliwej historii będącego skupiskiem wielu kultur, w programie m.in.: 
Stare Miasto, Ratusz – siedziba władz miejskich Sarajewa, zabytkowy meczet Gazi Husrev-bega 
z  XVI w., Baščaršija – turecki bazar, Most Łaciński – miejsce zamachu na arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda w 1914 roku. Następnie przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: Sarajewo – Mostar – Medjugorie
 po śniadaniu przejazd do Mostaru – urokliwego bałkańskiego miasta położonego nad rzeką 

Neretwa. Zwiedzanie, w programie m.in.: kamienny Stary Most z XVI w. – symbol miasta, wpisany 
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, spacer po starówce charakteryzującej się 
specyficzną architekturą orientalną. Następnie przejazd do Medjugorie – miejsca kultu religijnego 
Bośni i  Hercegowiny, gdzie w  1981 roku objawiła się Matka Boska. Zwiedzanie, w  programie 
m.in.: Sanktuarium, Kościół Parafialny św. Jakuba, wejście na Górę Objawień. Przejazd do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: Medjugorie – Tivat – Riwiera Czarnogórska (Bar/Budva)
 po śniadaniu przejazd w kierunku Dubrownika – miasta nazywanego „Perłą Adriatyku". Krótki 

postój przy adriatyckiej magistrali, podziwianie przepięknej panoramy Dubrownika z platformy 
widokowej. Następnie przejazd na Riwierę Czarnogórską. Po drodze przerwa w Tivacie – mieście 
portowym położonym nad Zatoką Kotorską, obecnie znanego z najbardziej luksusowej mariny 
w Czarnogórze zwanej Porto Montenegro. Dojazd do hotelu na Riwierze Czarnogórskiej. Czas 
wolny na wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: Riwiera Czarnogórska – Budva – Kotor – Riwiera Czarnogórska (Bar/Budva)
 po śniadaniu przejazd do Budvy – jednego z najbardziej znanych miast czarnogórskiego wybrzeża, 

zwiedzanie, w  programie m.in.: Stare Miasto z  murami obronnymi, następnie przejazd nad 
Zatokę Kotorską, jednego z najbardziej malowniczych miejsc wybrzeża Adriatyckiego będącego 
najgłębszym fiordem na południu Europy. Zwiedzanie, w programie m.in.: rejs statkiem po Zatoce 
Kotorskiej (Boka Kotorska), spacer malowniczymi uliczkami średniowiecznego Kotoru – miasta 
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zwiedzanie Katedry św. Trifona. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień: Riwiera Czarnogórska – Szkodra – Kruje – Riwiera Czarnogórska
 po śniadaniu przejazd do Albanii, nad jezioro Szkoderskie, zwiedzanie miasta Szkodra – jednego 

z najbardziej znanych miast Albanii, w programie m.in.: średniowieczna twierdza Rozafa, ołowiany 
meczet. Następnie przejazd do Kruji – zwiedzanie, w  programie m.in.: stary bazar utrzymany 
w orientalnym stylu, twierdza, Muzeum Skanderberga. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

7 dzień: Riwiera Czarnogórska – Cetinje – Lovcen – Riwiera Czarnogórska 
 po śniadaniu przejazd do Cetinje – dawnej stolicy Czarnogóry, zwiedzanie w  formie spaceru, 

w  programie m.in.: cerkiew na Ćipurze. Następnie przejazd przez Park Narodowy Gór Lovcen. 
Dojazd na punkt widokowy, który znajduje się na wysokości 1.650 m n.p.m. Możliwość wejścia na 
Jezerski Vrh (do pokonania jest 460 schodów do mauzoleum władyki Czarnogóry Piotra II Njegośa), 
z  którego roztacza się panoramiczny widok na Czarnogórę. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.

8 dzień: Riwiera Czarnogórska – Bar 
 po śniadaniu przejazd do Baru – jednego z najbardziej znanych kurortów i jednego z największych 

portów Czarnogóry utrzymującego regularne połączenia promowe z włoskimi portami. Zwiedzanie, 
w programie m.in.: Stary Bar – ruiny średniowiecznego miasta otoczonego murami obronnymi 
z  pozostałościami zabytkowych budowli o  różnych stylach architektonicznych, Stara Maslina – 
najstarsze drzewo oliwne na Bałkanach liczące ponad 2 tysiące lat. W godzinach popołudniowych 
wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację w kierunku kraju. 

9 dzień: Bielsko-Biała 
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 13.00. 

UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, taksy klimatycznej, rejsu statkiem po Zatoce Kotorskiej oraz zestawu 
słuchawkowego (około 100 EUR).

Bośnia i Hercegowina • Czarnogóra • Albania 
Sarajewo • Mostar • Medjugorje • Tivat • Riwiera Czarnogórska • Budva • Kotor •

 Szkodra • Kruje • Cetinje • Lovcen • Bar

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym)

•  Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji  
(napoje do obia do ko la cji płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Sarajewo

MostarMedjugorie

Bar
Budva Szkodra

Kruje

Cetinje
Lovcen

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Termin Cena

27.04 – 03.05.2020

1.459 PLN
08.06 – 14.06.2020

18.09 – 24.09.2020

09.10 – 15.10.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 280 PLN

Plitwice

Makarska

Dubrownik

Split
Trogir

Šibenik

Medjugorie

Mostar

1 dzień: Bielsko-Biała
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 20.00, przejazd przez Słowację, Węgry w kierunku Chorwacji. 
2 dzień: Plitwickie Jeziora – Šibenik
 w godzinach rannych przyjazd do miejscowości Pli twi ce, zwie dza nie Parku Narodowego „Plitwickie 

Je zio ra”, w którym po dzi wiać można jeziora krasowe po łą czo ne licz ny mi wo do spa da mi. Następnie 
przejazd do hotelu w okolicy Šibenika*. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

3 dzień: Šibenik – Wodospady Krka – Trogir – Riwiera Makarska
 po śniadaniu zwiedzanie Šibenika, w  programie m.in.: Katedra św. Jakuba i  Plac Republiki. 

Następnie wycieczka do Parku Narodowego „Wodospady Krka”, słynącego z ukształtowanego 
przez rzekę Krka kanionu oraz urokliwych wodospadów. Przejazd do Trogiru, zwiedzanie 
średniowiecznego miasta-muzeum na wolnym powietrzu, spacer urokliwymi uliczkami do 
rynku z Ratuszem i Katedrą św. Wawrzyńca. Dojazd na Riwierę Makarską. Obiadokolacja i nocleg 
w  hotelu. 

4 dzień: Riwiera Makarska – Dubrownik – Riwiera Makarska 
 po śniadaniu przejazd do Dubrownika – miasta nazywanego „Perłą Adriatyku”, wpisanego na 

listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zwiedzanie z  lokalnym przewodnikiem, 
w  programie m.in.: Brama Pile, mury miejskie z  zespołem fortyfikacji, Klasztor Franciszkanów, 
Katedra, Pałac Rektorów, spacer słynną ulicą Stradun. Powrót na Riwierę Makarską. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.

5 dzień: Riwiera Makarska – Medjugorie – Mostar – Riwiera Makarska
 po śniadaniu wyjazd do Medjugorie – miejsca kultu religijnego Bośni i Hercegowiny, zwiedzanie, 

w  programie m.in.: Sanktuarium, Kościół Parafialny św. Jakuba, wejście na Górę Objawień. 
Następnie przejazd do Mostaru – jednego z  najpiękniejszych miast Bośni i  Hercegowiny 
położonego w  dolinie rzeki Neretwa. Zwiedzanie, w  programie m.in.: stary Kamienny Most 
z  XVI w. – symbol miasta, spacer po starówce charakteryzującej się specyficzną architekturą 
orientalną. Powrót na Riwierę Makarską. Alternatywnie: możliwość całodziennego wypoczynku. 
Obiadokolacja i  nocleg w  hotelu. 

6 dzień: Riwiera Makarska – Split 
 po śniadaniu wypoczynek nad morzem. Następnie przejazd do Splitu, zwiedzanie, w programie 

m.in.: spacer po starówce, Pałac Dioklecjana – jedna z  najwspanialszych zachowanych do dziś 
budowli rzymskich, Katedra św. Dujama. W późnych godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną. Przejazd przez Węgry, Słowację w kierunku kraju.

7 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 12.00.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, taksy klimatycznej oraz zestawu słuchawkowego (około 105 EUR).

* możliwość zakwaterowania w hotelu na Riwierze Makarskiej

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym)

•  Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje  
(napoje do obia do ko la cji płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Plitwickie Jeziora • Šibenik • Wodospady Krka • Trogir • Riwiera Makarska • Dubrownik • 
Riwiera Makarska • Medjugorie • Mostar • Riwiera Makarska • Split

Chorwacja
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WYCIECZKI
Riwiera Olimpijska • Kalambaka • Meteory • Ateny • Kanał Koryncki • Tolo • Mykeny • Epidauros • Nafplio •  

Tolo • Delfy • Riwiera Olim pij ska • Dion • Litochoro • Riwiera Olim pij ska • Saloniki

Grecja

1 dzień: Bielsko-Biała
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Słowację, Węgry, a  następnie przez Serbię, 

Macedonię (lub Bułgarię) w kierunku Grecji.
2 dzień: Riwiera Olimpijska
 w  godzinach przedpołudniowych przyjazd na Riwierę Olimpijską. Wypoczynek nad morzem. 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
3 dzień: Riwiera Olimpijska – Kalambaka – Meteory – Ateny
 po śniadaniu przejazd w  okolice Kalambaki, zwiedzanie Meteorów – słynnych bizantyjskich 

klasztorów zbudowanych przez mnichów na niedostępnych skal nych szczy tach. Następnie 
przejazd w kierunku Aten. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach Aten.

4 dzień: Ateny – Kanał Koryncki – Tolo
 po śniadaniu przejazd do Aten. Całodzienne zwiedzanie stolicy Grecji, w  programie m.in.: 

Akropol ze świątynią Nike Apteros, Partenon, Teatr Dionizosa, Stadion Olimpijski, Plac Sindagma 
z  Parlamentem i  Grobem Nieznanego Żołnierza, Plaka – najstarsza dzielnica Aten. Przejazd 
w kierunku Koryntu, postój nad Kanałem Korynckim (6-kilometrowy przesmyk oddany do użytku 
w  1893 r., będący obecnie turystyczną atrakcją). Dojazd do Tolo – malowniczej nadmorskiej 
miejscowości położonej na półwyspie Peloponez. Obia do ko la cja i nocleg w hotelu.

5 dzień: Tolo – Mykeny – Epidauros – Nafplio – Tolo
 po śniadaniu przejazd do Myken, zwiedzanie starożytnej twierdzy ze słynną Lwią Bramą, 

Pałacu Królewskiego i  Grobowca Agamemnona. Następnie przejazd do Epidauros, zwiedzanie 
największego z zachowanych w Grecji starożytnego amfiteatru oraz Nafplio byłej stolicy Grecji, 
gdzie znajduje się m.in.: wenecka forteca. Powrót do miej sco wo ści Tolo. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

6 dzień: Tolo – Delfy – Riwiera Olimpijska
 po śniadaniu przejazd do Delf – miejsca pielgrzymek antycznych Greków, słynących z Wyroczni 

Apollina. W  programie m.in.: Świątynia Apollina i  Skarbiec Ateńczyków. Dojazd do hotelu na 
Riwierze Olimpijskiej. Obiadokolacja i nocleg.

7 dzień: Riwiera Olimpijska – Dion – Litochoro – Riwiera Olimpijska
 po śniadaniu całodzienny wypoczynek nad morzem. Dla chętnych wycieczka do Dion – stolicy 

kulturalnej i  religijnej starożytnej Macedonii, zwiedzanie m.in.: Muzeum Archeologicznego. 
Następnie przejazd do Litochoro – miasteczka położonego u  stóp Olimpu. Spacer wąwozem 
rzeki Enipeas do wodospadów Afrodyty. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

8 dzień: Riwiera Olimpijska – Saloniki
 po śniadaniu czas wolny. Wypoczynek nad morzem. W  go dzi nach po łu dnio wych przejazd do 

Salonik, krótkie zwiedzanie, w  pro gra mie m.in.: Biała Wieża będąca symbolem miasta, Bazylika 
św. Demetriusza, Łuk Galeriusza. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd 
przez Macedonię (lub Bułgarię), Serbię w kierunku kraju.

9 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy przez Węgry i Słowację do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 21.00. 

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, podatku turystycznego oraz zestawu słuchawkowego (około 120 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 6 śniadań kontynentalnych,  
6 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo) 

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Kalambaka

Saloniki

Delfy

Mykeny
Korynt Ateny

Nafplio
Epidauros

Bogaty  
program 

zwiedzania

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Termin Cena
25.04 – 03.05.2020

1.829 PLN06.06 – 14.06.2020
21.09 – 29.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 400 PLN
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Termin Cena

07.09 – 19.09.2020 3.399 PLN
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 990 PLN

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 11 noclegów w hotelach ** – *** 
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 11 śniadań, 10 obiadokolacji  
(napoje do obia do ko la cji płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Saragossa

Barcelona
Toledo

Cannes

Werona

Walencja
Murcja

Madryt

Kordoba

Sewilla Granada

Hiszpania
Costa Brava • Montserrat • Barcelona • Walencja • Granada • Costa del Sol • Sewilla •  

Kordoba • Toledo • Madryt • Saragossa • Cannes

 1 dzień: Bielsko-Biała 
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 6.00, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy na nocleg do hotelu 

w okolicach Werony.
 2 dzień: Werona – Costa Brava 
 po śniadaniu przejazd przez Włochy i  Francję na północno-wschodnie wybrzeże Hiszpanii: 

Costa Brava. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 3 dzień: Costa Brava – Montserrat – Barcelona – Costa Dorada 
 po śniadaniu przejazd do Montserrat – zwiedzanie najważniejszego ośrodka religijnego w Katalonii, 

opactwa i  sanktuarium Czarnej Madonny. Następnie przejazd do Barcelony – drugiego co 
do wielkości miasta Hiszpanii, stolicy Katalonii, zwiedzanie, w programie m.in.: Wzgórze Montjuic, 
Stadion Olimpijski, Sagrada Familia – słynne niedokończone dzieło Gaudiego, które stało się 
symbolem Barcelony, dzielnica gotycka z wyjątkową Katedrą św. Eulalii, słynny deptak La Rambla, 
La Boqueria – najbardziej znane secesyjne targowisko Barcelony, dzielnica portowa z pomnikiem 
Krzysztofa Kolumba. Przejazd do hotelu na Costa Dorada. Obiadokolacja i nocleg.

 4 dzień: Costa Dorada – Walencja – Murcja
 po śniadaniu przejazd do Walencji – miasta założonego w II w. p.n.e. przez Rzymian, zwiedzanie, 

w programie m.in.: Nowe Miasto zaprojektowane przez słynnego architekta Santiago Calatravę, 
Pałac de la Generalitat, Katedra, Bazylika de la Virgen de los Desamparados. Przejazd do hotelu 
w okolicach Murcji. Obiadokolacja i nocleg.

 5 dzień: Murcja – Granada – Costa del Sol
 po śniadaniu przejazd do Granady, zwiedzanie Alhambry – dawnej twierdzy mauretańskich kalifów, 

ze wspaniałymi ogrodami Generalife, gotycko-renesansowa Katedra z Kaplicą Królewską, spacer 
uliczkami targowymi. Przejazd do hotelu na wybrzeżu Costa del Sol. Obiadokolacja i  nocleg.

 6 dzień: Costa del Sol
 po śniadaniu całodzienny odpoczynek na wybrzeżu Costa del Sol. Czas wolny. Obiadokolacja 

i nocleg.
 7 dzień: Costa del Sol – Sewilla – Kordoba 
 po śniadaniu przejazd do stolicy regionu Andaluzji – Sewilli, z największą na Półwyspie Iberyjskim 

zabytkową starówką. Zwiedzanie, w programie m.in.: gotycka Katedra de Santa Maria, w której 
znajduje się grób m.in.: Krzysztofa Kolumba, spacer po słynnych ogrodach. Następnie przejazd 
do  Kordoby, miasta, które jest jednym z  największych świadectw średniowiecznej kultury 
muzułmańskiej w Europie. W programie m.in.: Pałac Arabski Alkazar, meczet La Mezquita, Kościół 
Santa Marina, Synagoga z XIV w. Przejazd do hotelu w okolicach Kordoby. Obiadokolacja i nocleg.

 8 dzień: Kordoba – Toledo – Madryt 
 po śniadaniu przejazd do Toledo – miasta trzech kultur, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. W  programie zwiedzania m.in.: klasztor San Juan de los Reyes, Katedra, 
dzielnica żydowska z  synagogą El Transito. Dalej przejazd do Doliny Poległych – mauzoleum 
upamiętniającego ofiary wojny domowej w  Hiszpanii. Zwiedzanie kompleksu składającego się 
z  podziemnej bazyliki wykutej w  skale oraz najwyższego krzyża w  Hiszpanii (154 m). Przejazd 
do hotelu w okolicach Madrytu. Obiadokolacja i nocleg.

 9 dzień: Madryt
 po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Madrytu, w  programie m.in.: Plac Puerta del Sol, Plaza 

Mayor, Pałac Królewski z  Ogrodami Sabatini i  Campo del Moro, Plac Hiszpański. Dla chętnych 
wizyta w  Muzeum Prado – jednego z  najważniejszych i  najbogatszych muzeów na świecie, 
ze zbiorami dzieł najwybitniejszych artystów z  całego świata. Czas wolny. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.

10 dzień:  Madryt – Saragossa – Costa Brava
 po śniadaniu przejazd do Saragossy – zwiedzanie górującej nad miastem bazyliki Nuestra Senora 

del Pilar, uważanej za pierwszą na świecie świątynię maryjną, wybudowanej w miejscu pierwszych 
w  historii chrześcijaństwa objawień Matki Bożej. Spacer uliczkami miasta. Przejazd do hotelu 
na wybrzeżu Costa Brava. Obiadokolacja i nocleg. 

11 dzień: Costa Brava – Lazurowe Wybrzeże 
 po śniadaniu przejazd na Lazurowe Wybrzeże. Wizyta w stolicy perfumiarstwa – Grasse. Zwiedzanie 

fabryki perfum, możliwość dokonania zakupów u  producenta. Przejazd do hotelu w  okolicach 
Cannes. Obiadokolacja i nocleg. 

12 dzień: Cannes
 po śniadaniu przejazd do Cannes*, zwiedzanie, w  programie m.in.: Promenada de la Croisette, 

Pałac Festiwalowy. Czas wolny, możliwość odpoczynku na plaży (uzależnione od warunków 
atmosferycznych). W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Włochy, 
Austrię, Czechy w kierunku kraju.

13 dzień: Bielsko-Biała
 kontynuacja jazdy do Polski. 
 Powrót do Bielska-Białej około godz. 16.00.

 * postój 9 godzin, zgodnie z przepisami określającymi czas pracy kierowców.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, 
komunikacji miejskimi środkami transportu oraz zestawu słuchawkowego (około 190 EUR).

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

• Wspaniałe  

hiszpańskie miasta

• Relaks  

na słonecznym  

wybrzeżu

• Wizyta w Cannes
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WYCIECZKI
Salzburg • Obersalzberg • Prien • Herrenchiemsee • Hohenschwangau • Neuschwanstein • Füssen • 

Linderhof • Ettal • Zugspitze • Garmisch-Partenkirchen • Monachium • Norymberga

Salzburg
 • Bawaria • Zamki Ludwika II

1 dzień:  Bielsko-Biała – Salzburg
  wyjazd z Bielska-Białej o godz. 6.00, przejazd przez Czechy do Austrii. W godzinach popołudniowych 

przyjazd do Salzburga – Miasta Mozarta. Zwiedzanie w programie m.in.: pałac arcybiskupi i ogrody 
Mirabell, Getreidegasse – najstarsza uliczka miasta, przy której znajduje się Dom Mozarta, Katedra 
św. Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Opactwo św. Piotra. Czas wolny 
na salzburskiej starówce, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. Przejazd do hotelu w okolicach Salzburga. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień:  Salzburg – Obersalzberg – Orle Gniazdo – Prien – Garmisch-Partenkirchen
 po śniadaniu przejazd do pięknie położonej w Alpach Berchtesgaden miejscowości Obersalzberg, wjazd 

trasą widokową do Orlego Gniazda – byłej twierdzy Hitlera położonej wysoko w górach z fantastycznym 
widokiem na Alpy Bawarskie i kraj Salzburski. Czas wolny. Następnie przejazd autostradą alpejską do 
miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee. Rejs statkiem na wyspę Herreninsel, spacer po urokliwym 
parku do zamku Herrenchiemsee – największego zamku Ludwika Bawarskiego, będącego wierną 
kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych fontann, rejs powrotny na stały ląd. Przejazd 
do hotelu w okolicach miejscowości Garmisch-Partenkirchen. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: Garmisch-Partenkirchen – Hohenschwangau – Neuschwanstein – Füssen – Garmisch-Partenkirchen
 po śniadaniu przejazd do jednego z  najpiękniejszych i  najsłynniejszych zakątków Bawarii – 

zamku Hohenschwangau, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik, dalej wjazd busem 
zamkowym na wzgórze, gdzie wśród przepaści i  jezior położony jest zamek Neuschwanstein – 
zwiedzanie najbardziej znanego, baśniowego zamku Ludwika II, symbolu zamków bawarskich, 
który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na Marienbrücke (Most Marii) – przerzuconym 
dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z  wodospadem na dnie. Czas wolny. 
Przejazd do uroczego alpejskiego miasteczka Füssen – spacer po urokliwej starówce położonej 
na tle skalistych szczytów. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: Garmisch-Partenkirchen – Linderhof – Ettal – Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen 
 po śniadaniu przejazd malowniczymi trasami widokowymi Deutsche Alpenstraße i Romantische Straße 

do najmniejszego z zamków króla Ludwika II – Linderhof. Spacer wśród fontann ogrodami królewskimi do 
pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie na życzenie króla, zwiedzanie kapliczek (Marokańskiej 
i  Mauretańskiej). Przejazd do Ettal – zwiedzanie jednego z  najstarszych miejsc pielgrzymkowych 
w Niemczech. Możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich i piwowarskich wyrabianych przez 
mieszkających tutaj Benedyktynów. Dalej podjazd pod masyw Zugspitze (2.962 m n.p.m.), możliwość 
wjazdu na najwyższy szczyt Niemiec kolejką linową (dodatkowo płatne około 60 EUR), skąd przy dobrej 
widoczności podziwiać można panoramę pięciu krajów – Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch i Francji. 
Następnie przejazd do leżącego u stóp Zugspitze Garmisch-Partenkirchen – spacer po zimowej stolicy 
Niemiec, w programie m.in.: zabytkowa ulica Ludwigstraße z malowanymi domkami, centrum kurortowe 
i park zdrojowy, wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku 1. stycznia odbywa się noworoczny 
konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: Garmisch-Partenkirchen – Monachium – Norymberga
 po śniadaniu przejazd do Monachium – stolicy Bawarii. Zwiedzanie, w  programie m.in.: Pałac 

Nymphenburg – miejsce narodzin króla Ludwika Bawarskiego, spacer po rozległych ogrodach 
pałacowych. Następnie przejazd do centrum miasta i zwiedzanie, w programie m.in: monachijska 
starówka, Frauenkirche – symbol stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i  Stary Ratusz, 
Odeonsplatz – miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, Rezydencja Książąt i  Królów 
Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, Hofbräuhaus – najbardziej znana piwiarnia 
na świecie, przejazd metrem do Dzielnicy BMW, która zachwyca swoją futurystyczną zabudową, 
wizyta w Parku Olimpijskim, gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, wjazd na 
Olympiaturm – wieżę olimpijską. Przejazd do hotelu w okolicach Norymbergi. Obiadokolacja i nocleg. 

6 dzień: Norymberga – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do centrum Norymbergi – zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta 

Bawarii. W programie m.in.: Kaiserburg – monumentalny zamek cesarski górujący nad miastem, 
średniowieczne obwarowania miejskie okalające Stare Miasto, renesansowy ratusz, późnogotycka 
studnia Schöner Brunnen, Kościół św. Sebalda i  Kościół św. Wawrzyńca, Kościół Najświętszej 
Maryi Panny, Dom Albrechta Dürrera i  Dom Tucherów. Czas wolny na imponującym Starym 
Rynku, następnie wizyta pod Pałacem Sprawiedliwości, gdzie odbył się słynny proces norymberski 
nazistowskich zbrodniarzy wojennych. W  godzinach południowych wyjazd w  drogę powrotną. 
Przejazd przez Niemcy, Czechy w kierunku kraju. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 21.00.

UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, komunikacji miejskimi środkami transportu oraz zestawu słuchawkowego (około 
110 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 5 noclegów w  hotelach/
gasthofach ** – *** (pokoje 2, 3–osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji (napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo)

• Ubezpieczenie (KL+NW+bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Norymberga

Monachium

SalzburgHohenschwangau
Neuschwanstein Garmisch-Par ten kir chen

Linderhof
Her ren chiem see

Bogaty  
program 

zwiedzania

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Termin Cena

23.05 – 28.05.2020

1.649 PLN
27.06 – 02.07.2020
15.08 – 20.08.2020
24.09 – 29.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 430 PLN
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Wiedeń

1 dzień: Bielsko-Biała – Wiedeń
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy, Austrię do Wiednia. Zwiedzanie, 

w programie m.in.: Plac Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, pomnik Sissi w Ogrodzie 
Różanym, Plac Bohaterów z pomnikami Eugeniusza Sabaudzkiego i arcyksięcia Karola, dziedziniec 
wewnętrzny z  pomnikiem cesarza Franciszka I, Schweizerhof, kościół Augustianów z  kryptą 
Marii Krystyny, spacer po słynnym deptaku Kärntner Strasse. Czas wolny na kawę po wiedeńsku. 
Następnie zwiedzanie głównego kościoła Wiednia – Katedry św. Szczepana. Obiadokolacja 
w  restauracji. Nocleg w hotelu.

2 dzień: Wiedeń – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do pałacu Schönbrunn – letniej rezydencji Habsburgów, zwiedzanie 

apartamentów cesarskich, spacer po ogrodach (Piękne Źródełko, fontanna Neptuna, Glorietta). 
Przejazd do słynnego kompleksu mieszkalnego zwanego Domem Hundertwassera, będącego 
architektoniczną atrakcją Wiednia. W  godzinach popołudniowych wyjazd w  drogę powrotną. 
Przejazd przez Czechy do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego 
przewodnika oraz zestawu słuchawkowego (około 40 EUR).

1 dzień: Bielsko-Biała – Wiedeń 
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy, Austrię do Wiednia. Zwiedzanie, 

w programie m.in.: Stare Miasto: Katedra św. Szczepana – symbol miasta, ulica Graben z Kolumną 
św. Trójcy, Kohlmarkt – reprezentacyjna i  najdroższa ulica Wiednia, na której zlokalizowane są 
ekskluzywne sklepy luksusowych, światowych marek. Następnie spacer dziedzińcami Hofburga 
– dawnego pałacu cesarskiego i  zimowej rezydencji Habsburgów. Czas wolny. Obiadokolacja 
w  restauracji. Przejazd do hotelu na nocleg. 

2 dzień: Wiedeń 
 po śniadaniu przejazd do centrum, całodzienne zwiedzanie, w programie m.in.: barokowy Pałac 

Belweder – letnia rezydencja księcia Eugeniusza Sabaudzkiego – spacer po ogrodach z licznymi 
fontannami, mitologicznymi rzeźbami, następnie Karlsplatz z barokowym Kościołem św. Karola 
Boromeusza, Opera, Kärntner Strasse – słynny deptak. Czas wolny na kawę po wiedeńsku. 
Następnie  Plac  Marii Teresy z  Muzeum Historii Naturalnej i  Muzeum Historii Sztuk Pięknych, 
Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Pomnik Sissi w Ogrodach Różanych, Apartamenty Cesarskie 
w  Hofburgu. Obiadokolacja w  restauracji. Następnie przejazd do III dzielnicy z  interesującą 
architekturą Hundertwassera. Przejazd na Prater – słynne i  najstarsze w  Europie wesołe 
miasteczko. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg.

3 dzień: Wiedeń – Kahlenberg – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do Schönbrunn – letniej rezydencji Habsburgów. Spacer po ogrodach: 

Glorietta, fontanna Neptuna, Powozownia. Następnie przejazd na wzgórze Kahlenberg, 
z  którego roztacza się panorama Wiednia, w  programie m.in.: Kościół św. Józefa. W  godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Czechy do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego 
przewodnika oraz zestawu słuchawkowego (około 60 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 1 nocleg w  hotelu ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja  
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji  
płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości 
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 2 noclegi w  hotelu ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji płatne  
do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

WiedeńWiedeń

Noclegi  
w  

Wiedniu

Weekend w Wiedniu

Nocleg  
w  

Wiedniu

Wiedeń
Wiedeń • Kahlenberg

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Termin Cena
25.04 – 26.04.2020

499 PLN

09.05 – 10.05.2020

06.06 – 07.06.2020

11.07 – 12.07.2020

01.08 – 02.08.2020

22.08 – 23.08.2020

05.09 – 06.09.2020

19.09 – 20.09.2020

03.10 – 04.10.2020

24.10 – 25.10.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 80 PLN

Termin Cena

01.05 – 03.05.2020 769 PLN
29.05 – 31.05.2020

719 PLN

12.06 – 14.06.2020

26.06 – 28.06.2020

24.07 – 26.07.2020

14.08 – 16.08.2020

28.08 – 30.08.2020

11.09 – 13.09.2020

25.09 – 27.09.2020

09.10 – 11.10.2020

09.11 – 11.11.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 150 PLN



80 29 LAT NA RYNKU

WYCIECZKI

1 dzień: Bielsko-Biała – Praga 
  wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy do Pragi, zwiedzanie, w  programie 

m.in.: Wzgórze Zamkowe z  Placem Zamkowym, Pałacem Toskańskim, Pałacem Arcybiskupim, 
Zamkiem Praskim i Katedrą św. Wita. Następnie przejście do dzielnicy zwanej Mniejszym Miastem 
Praskim, Kościół św. Mikołaja – największy barokowy kościół w Czechach. Czas wolny. Rejs statkiem 
spacerowym po Wełtawie. Obiadokolacja w  restauracji. Nocleg w hotelu.

2 dzień: Praga – Bielsko-Biała
 po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w  programie m.in.: Rynek Starego Miasta wraz 

z  Ratuszem i  słynnym zegarem Orloj, Brama Prochowa, Dom Reprezentacyjny i  Arteria Placu 
Wacława z konnym pomnikiem patrona Czech. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00.

UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem 
(około 500 CZK) oraz zestawu słuchawkowego (około 3 EUR).

Termin Cena
25.04 – 26.04.2020

479 PLN

09.05 – 10.05.2020

06.06 – 07.06.2020

11.07 – 12.07.2020

01.08 – 02.08.2020

22.08 – 23.08.2020

05.09 – 06.09.2020

19.09 – 20.09.2020

03.10 – 04.10.2020

24.10 – 25.10.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 60 PLN

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 1 nocleg w  hotelu ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
w restauracji (piwo lub napój bezalkoholowy w cenie)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Weekend w Pradze

Tabor Bouzov
Hluboka nad Wełtawą

Trzeboń
Czeski Krumlow

Bouzov • Brno • Tabor • Czeski Krumlow •  
Trzeboń • Tabor • Hluboka nad Wełtawą 

Szlakiem 
zamków Czech i Moraw

1 dzień: Bielsko-Biała – Bouzov – Brno – Tabor
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy do bajkowego zamku Bouzov, 

stanowiącego przykład średniowiecznej architektury obronnej. Następnie przejazd do Brna – 
historycznej stolicy Moraw, zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Czech, w  programie 
m.in.: Katedra św. Piotra i Pawła na wzgórzu Petrzyn, Stary Ratusz, Krypty Klasztoru Kapucynów, 
Rynek z  Kolumną Zarazy. Czas wolny. Przejazd w  okolice miejscowości Tabor. Obiadokolacja 
w  restauracji. Nocleg w hotelu.

2 dzień: Tabor – Czeski Krumlow – Trzeboń – Tabor
 po śniadaniu przejazd do Czeskiego Krumlowa – zabytkowego miasta w południowych Czechach, 

położonego nad Wełtawą, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
W  programie zwiedzania m.in.: renesansowy zamek wraz z  dziedzińcami, zabytkowa starówka, 
Kolumna Maryjna, Ratusz, Kościół św. Wita. Czas wolny. Następnie przejazd do miejscowości 
Trzeboń – wizyta połączona z degustacją w jednym z najstarszych browarów o 600-letniej tradycji 
– Regent. Powrót do hotelu w okolicach Taboru. Obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień: Tabor – Hluboka nad Wełtawą – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do miejscowości Hluboka nad Wełtawą. Zwiedzanie romantycznego, 

neogotyckiego zamku rodu Schwarzenbergów, nawiązującego swym kształtem do królewskiej 
rezydencji w Windsorze. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. 
Przejazd przez Czechy do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 1.050 CZK) 
oraz zestawu słuchawkowego (około 5 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 2 noclegi w  hotelu ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
w  restauracji (napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo)

•  Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
•  Opieka pilota

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Termin Cena

01.05 – 03.05.2020

719 PLN 
11.06 – 13.06.2020

14.08 – 16.08.2020

18.09 – 20.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 100 PLN
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1 dzień: Bielsko-Biała – Praga
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy do Pragi, zwiedzanie, w  programie 

m.in.: spacer Dzielnicą Żydowską Józefów (Staronowa Synagoga, Ratusz Żydowski, Stary Cmentarz 
Żydowski), Stare Miasto, Ratusz z XVI w. ze słynnym zegarem Orloj, Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-
-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinium (pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej). Obiadokolacja 
w  restauracji. Nocleg w hotelu.

2 dzień: Praga
 po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w programie m.in.: Klasztor na Strahovie, Muzeum 

Miniatur, przejście na Hradczany – dziedzińce zamkowe, Zamek Praski, Katedra św. Wita, Pałac 
Królewski, Bazylika św. Jerzego, spacer słynną Złotą Uliczką, następnie przejście do jednej 
z najpiękniejszych dzielnic Pragi – Mała Strana, której najbardziej znanym zabytkiem jest słynny 
średniowieczny most Karola. Rejs statkiem spacerowym po Wełtawie. Obiadokolacja w restauracji. 
Nocleg w hotelu.

3 dzień: Praga – Karlowe Wary – Praga
 po śniadaniu przejazd do słynnego czeskiego uzdrowiska Karlowe Wary. Zwiedzanie w programie 

m.in.: Muzeum Becherowki, spacer promenadą, możliwość degustacji wód zdrojowych, Kolumnady 
– Ogrodowa oraz Młyńska, Vridlo – największy w  Karlsbadzie gejzer gorącej wody mineralnej, 
barokowy Kościół św. Marii Magdaleny. Obiadokolacja w  restauracji. Powrót do Pragi. Nocleg 
w hotelu.

4 dzień: Praga – Bielsko-Biała
 po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w  programie m.in.: Nowe Miasto z  Arterią Placu 

Wacława z konnym pomnikiem patrona Czech i pasażami handlowo-usługowymi, Brama Prochowa, 
Dom Reprezentacyjny Miasta Pragi. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 

Uwaga:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem 
(około 950 CZK) oraz zestawu słuchawkowego (około 6 EUR).

Termin Cena

30.04 – 03.05.2020

849 PLN
21.05 – 24.05.2020

11.06 – 14.06.2020

30.07 – 02.08.2020

17.09 – 20.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 140 PLN

1 dzień: Bielsko-Biała – Praga
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Czechy do Pragi, zwiedzanie, w  programie 

m.in.: Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Bazylika św. Jerzego, spacer słynną Złotą Uliczką, 
następnie przejście Schodami Zamkowymi na Małą Stranę. Rejs statkiem spacerowym po Wełtawie. 
Obiadokolacja w  restauracji. Nocleg w hotelu.

2 dzień: Praga
 po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi, w programie m.in.: spacer Dzielnicą Żydowską Józefów 

(Staronowa Synagoga, Ratusz Żydowski, Stary Cmentarz Żydowski), Stare Miasto, Ratusz z XVI w. 
ze słynnym zegarem Orloj, Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinium 
(pierwszy Uniwersytet w  Europie Środkowej). Przejście Drogą Królewską pod Bramą Prochową 
na Nowe Miasto, spacer po Placu Wacława. Czas wolny. Obiadokolacja w  restauracji. Nocleg 
w hotelu.

3 dzień: Praga – Kutna Hora – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory – miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO, które w  XIV w. rywalizowało z  królewską Pragą za sprawą tutejszych 
kopalń srebra. Zwiedzanie – Kaplica Czaszek, następnie przejazd do centrum, spacer po Starym 
Mieście, kontynuacja zwiedzania, w programie m.in.: Katedra św. Barbary, Kościół św. Jakuba – 
najstarsza świątynia w  Kutnej Horze, przejście do kompleksu pałacowo-zamkowego zwanego 
Włoskim Dworem – miejsce wyboru Władysława Jagiellończyka na króla Czech, Kolumna Zarazy, 
Rynek. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00.

UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i  rejsu statkiem 
(około 800 CZK) oraz zestawu słuchawkowego (około 5 EUR). 

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 2 noclegi w  hotelu ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
w  restauracji (piwo lub napój bezalkoholowy  
w cenie)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Praga

Kutna Hora

Praga

Karlowe
Wary

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 3 noclegi w  hotelu ** – ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
w  restauracji (piwo lub napój bezalkoholowy  
w cenie)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Praga • Kutna Hora

Praga • Karlowe Wary

Praga i Karlowe Wary

Praga i Kutna Hora

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Termin Cena
01.05 – 03.05.2020

619 PLN

15.05 – 17.05.2020

29.05 – 31.05.2020

26.06 – 28.06.2020

24.07 – 26.07.2020

14.08 – 16.08.2020

28.08 – 30.08.2020

11.09 – 13.09.2020

25.09 – 27.09.2020

09.10 – 11.10.2020

09.11 – 11.11.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 110 PLN
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WYCIECZKI
Berlin • Poczdam • Drezno

Berlin • Poczdam • Drezno

Termin Cena

30.04 – 03.05.2020

929 PLN02.07 – 05.07.2020 

01.10 – 04.10.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 290 PLN

1 dzień: Bielsko-Biała – Berlin
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 6.00, przejazd przez Polskę, Niemcy do Berlina. Spacer wzdłuż East 

Side Gallery – galerii-pomnika stworzonego przez artystów z całego świata na fragmencie Muru 
Berlińskiego. Przejazd do jednej z najstarszych części Berlina Nikolaiviertel. Spacer od Nikolaiviertel 
do Alexanderplatz (Plac Aleksandra), który niegdyś był głównym placem Berlina Wschodniego, 
dziś jest największym placem w  mieście, przy którym stoi Czerwony Ratusz – siedziba władz 
miasta, wieża telewizyjna, fontanna Neptuna. Przejście na Wyspę Muzealną, zwiedzanie Muzeum 
Pergamonu, jednego z najsławniejszych muzeów europejskich ze starożytnymi zbiorami, które 
zostało wzniesione z myślą o zgromadzeniu znalezisk archeologicznych i mieści pod jednym 
dachem trzy niezależne kolekcje sztuki: starożytnej, islamu i Bliskiego Wschodu. Nocleg w hotelu.

2 dzień: Berlin
 po śniadaniu przejazd do centrum Berlina Zachodniego. Zwiedzanie, w programie m.in.: kościół 

Pamięci cesarza Wilhelma, pomnik Podziału Berlina, fontanna Wasserklops, centrum handlowe 
Europa Center, aleja Kurfürstendamm, będąca reprezentacyjnym bulwarem miasta utrzymanym 
w  stylu barokowym, przy której znajduje się KaDeWe (Kaufhaus des Westens) – największy 
dom handlowy Europy. Przejazd do dawnego punktu granicznego: Check-Point-Charlie – granica 
dwóch części miasta, gdzie można do dnia dzisiejszego zobaczyć budki graniczne pomiędzy 
Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Spacer reprezentacyjną ulicą Unter den Linden: Uniwersytet 
Humboldta, Opera Berlińska, Neue Wache oraz katolicka katedra św. Jadwigi. Czas wolny. Rejs 
statkiem po rzece Szprewie. W godzinach popołudniowych spacer od Pomnika Holocaustu Żydów 
do Bramy Brandenburskiej, następnie gmach Reichstagu. Nocleg w hotelu.

3 dzień: Berlin – Poczdam
 po śniadaniu przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie wnętrza Pałacu Cecilienhof – miejsca obrad 

konferencji poczdamskiej. Następnie zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci, 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa i  kultury UNESCO oraz spacer po starym mieście: 
Bassinplatz. Nocleg w hotelu.

4 dzień: Drezno – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do Drezna. Zwiedzanie stolicy Saksonii, w programie m.in.:  Stare Miasto, 

Opera Sempera – jeden z najpiękniejszych budynków operowych na świecie, katolicka katedra 
Hofkirche, Fürstenzug – saski pochód książęcy, przedstawiający na porcelanowych płytkach 
dzieje panującej dynastii, barokowy kościół protestancki Frauenkirche, Tarasy Brühla, nazywane 
"Balkonem Europy". Czas wolny, podczas którego chętne osoby mogą zwiedzić na własną rękę 
Pałac Zwinger – zespół pałacowy, dawna siedziba Wettinów, uznawany za perłę sztuki barokowej, 
gdzie znajdują się najsłynniejsze drezdeńskie muzea:   Galeria Obrazów Starych Mistrzów, która 
kryje m.in.: "Madonnę Sykstyńską"- dzieło Rafaela Santi, „Śpiącą Wenus” – dzieło Giorgione oraz 
bogatą kolekcję obrazów malarstwa włoskiego, holenderskiego i flamandzkiego, Zbiory Porcelany 
zgromadzone przez Augusta Mocnego należące do największych na świecie. Dodatkowo istnieje 
możliwość obejrzenia Salonu Matematyczno – Fizycznego, zawierającego światowej sławy zbiory 
historycznych zegarów i przyrządów naukowych. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 22.00. 

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, rejsu statkiem oraz zestawu słuchawkowego (około 70 EUR). 

 Dopłata do 3 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne): 240 PLN/os.

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 3 noclegi w  hotelu ** – ***,  
w tym 1 po stronie czeskiej (pokoje 2, 3-osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 3 śniadania 
• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Drezno

Berlin
Poczdam

Nowość!
2 noclegi  

w Niemczech
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Esztergom • Budapeszt • Eger • Egerszalok •  
Budapeszt • Szentendre • Budapeszt

1 dzień:  Bielsko-Biała – Esztergom – Budapeszt 
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Słowację, Węgry do Esztergomu – kolebki 

katolicyzmu na Węgrzech i  siedziby najwyższych władz kościoła węgierskiego, zwiedzanie 
Bazyliki – największej świątyni katolickiej na Węgrzech. Następnie przejazd do Budapesztu, 
wyjazd na wznoszącą się ponad 130  m nad poziom Dunaju górę Gellerta, spacer widokową 
trasą wzdłuż cytadeli. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorny rejs statkiem po Dunaju w scenerii 
podświetlonego Budapesztu. Nocleg w hotelu. 

2 dzień:  Budapeszt – Eger – Egerszalok – Budapeszt
 po śniadaniu przejazd do Egeru w  programie m.in.: Bazylika, Kościół Minorytów (z  relikwiami 

św. Kingi, królowej Jadwigi oraz bł. Jolanty), Minaret, Zamek Egerski, Plac Istvana Dobo, następnie 
przejazd do Egerszaloku nazywanego węgierskim Pamukkale. Dla chętnych możliwość kąpieli 
w basenach termalnych. Następnie wizyta w Dolinie Pięknej Pani, zwiedzanie winnic, degustacja 
wina połączona z obiadokolacją. Powrót na nocleg do hotelu w Budapeszcie.

3 dzień:  Budapeszt – Szentendre – Budapeszt
 po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu, m.in.: Parlament, Bazylika św. Stefana, spacer słynną ulicą 

Vaci. Przejazd na Wzgórze Zamkowe – Zamek Budański, Kościół Macieja, Baszty Rybackie. Następnie 
przejazd do Szentendre, spacer po barokowym centrum, zwiedzanie Muzeum Marcepanu oraz 
Muzeum Miniatur. Obiadokolacja z winem przy muzyce cygańskiej w jednej z ludowych restauracji. 
Powrót do Budapesztu. Nocleg w hotelu.

4 dzień:  Budapeszt – Bielsko-Biała
 po śniadaniu objazd wyspy Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanów z XIII w. Następnie przejazd 

na Plac Bohaterów z  Pomnikiem Tysiąclecia, przejście przez Park Miejski na dziedziniec Zamku 
Vajdahunyad – uznawanego za jeden z najpiękniejszych zabytków stolicy (zwiedzanie z zewnątrz). 
W  godzinach popołudniowych wyjazd w  drogę powrotną. Przejazd przez Słowację do Polski.
Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 

UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem 
(około 16.700 HUF) oraz zestawu słuchawkowego (około 6 EUR).

Budapeszt i Eger

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu *** (pokoje 2, 
3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji płatne 
do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Eger
Szentendre

Esztergom
Budapeszt

Bogaty  
program 

zwiedzania

Połączenia z  innymi miastami wg rozkładu jazdy.
Powyższy program jest programem ramowym. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Termin Cena

30.04 – 03.05.2020

979 PLN
21.05 – 24.05.2020

11.06 – 14.06.2020

17.09 – 20.09.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 240 PLN

1 dzień: Bielsko-Biała – Esztergom – Budapeszt
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 7.30, przejazd przez Słowację, Węgry do Esztergomu – kolebki 

katolicyzmu na Węgrzech i  siedziby najwyższych władz kościoła węgierskiego, zwiedzanie 
Bazyliki – największej świątyni katolickiej na Węgrzech. Następnie przejazd do Budapesztu, 
wyjazd na wznoszącą się ponad 130 m nad poziom Dunaju górę Gellerta, spacer widokową 
trasą wzdłuż cytadeli. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorny rejs statkiem po Dunaju w scenerii 
podświetlonego Budapesztu. Nocleg w hotelu. 

2 dzień: Budapeszt – Szentendre – Budapeszt
 po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu, w  programie m.in.: Bazylika św. Stefana, przejazd na 

Wzgórze Zamkowe: Zamek Budański, Kościół Macieja, Baszty Rybackie. Następnie przejazd do 
Szentendre, spacer po barokowym centrum, zwiedzanie Muzeum Marcepanu oraz Muzeum 
Miniatur. Obiadokolacja z winem przy muzyce cygańskiej w jednej z ludowych restauracji. Powrót 
do Budapesztu. Nocleg w hotelu. 

3 dzień: Budapeszt – Bielsko-Biała
 po śniadaniu objazd wyspy Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanów z XIII w., Teatr Letni, przejazd 

pod Parlament, zwiedzanie z zewnątrz neogotyckiego gmachu, który jest jednym z największych 
budynków parlamentarnych na świecie. Następnie przejazd na Plac Bohaterów z  Pomnikiem 
Tysiąclecia, przejście przez Park Miejski na dziedziniec Zamku Vajdahunyad – uznawanego za 
jeden z najpiękniejszych zabytków stolicy (zwiedzanie z zewnątrz). W godzinach popołudniowych 
wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Słowację do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00.

UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem 
(około 12.100 HUF) oraz zestawu słuchawkowego (około 5 EUR).

Esztergom • Budapeszt • Szentendre • Budapeszt

Budapeszt

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu ***  
(pokoje 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym)

•  Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji  
płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

Termin Cena
15.05 – 17.05.2020

719 PLN

29.05 – 31.05.2020

26.06 – 28.06.2020

24.07 – 26.07.2020

14.08 – 16.08.2020

28.08 – 30.08.2020

11.09 – 13.09.2020

25.09 – 27.09.2020

09.10 – 11.10.2020

09.11 – 11.11.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 160 PLN

Bogaty  
program 

zwiedzania
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1 dzień:  Bielsko-Biała – Budapeszt
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry do Budapesztu. 

Zwiedzanie, w  programie m.in.: Plac Bohaterów z  Pomnikiem Tysiąclecia, zamek Vajdahunyad 
(zwiedzanie z zewnątrz), przejazd reprezentacyjnym bulwarem Andrassiego do centrum Pesztu, 
Bazylika św. Stefana, Parlament. Czas wolny – możliwość spaceru po wspaniale udekorowanych 
uliczkach i placach miasta oraz uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym – wydarzeniu artystycznym 
i  kulinarnym wprowadzającym w  magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Obiadokolacja 
w  restauracji. Nocleg w hotelu. 

2 dzień:  Budapeszt – Bielsko-Biała
 po śniadaniu kontynuacja zwiedzania, w  programie m.in.: Wzgórze Zamkowe, Pałac Królewski, 

Pałac Prezydencki, kolejka Budavari Siklo, kościół Macieja, Baszty Rybackie, Labirynty Wzgórza 
Zamkowego. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Słowację 
do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 
UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 500 HUF) 

oraz zestawu słuchawkowego (około 3 EUR).

Termin Cena

05.12 – 06.12.2020
469 PLN12.12 – 13.12.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 70 PLN

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu *** (pokoje 2, 
3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji płatne 
do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

1 dzień:  Bielsko-Biała – Praga
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 6.00, przejazd przez Czechy do Pragi. Zwiedzanie, w  programie 

m.in.: Wzgórze Zamkowe, Klasztor na Strahovie, Muzeum Miniatur, Plac Zamkowy, Pałac Toskański, 
Pałac  Arcybiskupi, Zamek Praski, Katedra św. Wita. Następnie przejście do dzielnicy zwanej 
Mniejszym  Miastem Praskim, Kościół św. Mikołaja – największy barokowy kościół w  Czechach. 
Czas wolny – uczestnictwo w Praskim Jarmarku Świątecznym, jednym z najsłynniejszych w Europie, 
którego niepowtarzalna atmosfera przyciąga każdego roku tysiące turystów. Obiadokolacja 
w  restauracji. Nocleg w hotelu.

2 dzień:  Praga – Bielsko-Biała
 po śniadanie kontynuacja zwiedzania Pragi, w  programie m.in.: Rynek Starego Miasta wraz 

z  Ratuszem i  słynnym zegarem Orloj, Brama Prochowa, Dom Reprezentacyjny i  Arteria Placu 
Wacława z konnym pomnikiem patrona Czech. Czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. 

  Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 
UWAGA:  Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 250 CZK) 

oraz zestawu słuchawkowego (około 3 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu ** – *** (pokoje 
2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji  
płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

1 dzień:  Bielsko-Biała – Wiedeń
 wyjazd z  Bielska-Białej o  godz. 6.00, przejazd przez Czechy, Austrię do Wiednia. Zwiedzanie, 

w  programie m.in.: Stare Miasto – Katedra św. Szczepana, spacer ulicą Graben z  Kolumną 
św. Trójcy. Przejście na plac pod Ratuszem, na którym tradycyjnie organizowany jest Jarmark 
Bożonarodzeniowy, gdzie na odświętnie przystrojonych stoiskach można zakupić świąteczne 
wypieki, wyroby rękodzieła oraz zakosztować lokalnych smakołyków i grzanego wina. 

 Obiadokolacja w  restauracji. Nocleg w hotelu.
2 dzień:  Wiedeń – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do pałacu Schőnbrunn – zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów. 

Przejazd do słynnego kompleksu mieszkalnego zwanego Domem Hundertwassera, będącego 
architektoniczną atrakcją Wiednia. Następnie czas wolny na Jarmarku Świątecznym. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Czechy do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 20.00. 
UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego 

przewodnika oraz zestawu słuchawkowego (około 30 EUR).

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu ** – *** (pokoje 
2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
w  restauracji (napoje do obia do ko la cji  
płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

ŚWIADCZENIA:
•  Transport: komfortowy autokar (klimatyzacja, 

video, barek, WC), w przypadku małej ilości  
osób transport realizowany klimatyzowanym 
busem (brak WC, barku oraz video)

•  Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu ** – *** 
po stronie czeskiej (pokoje 2, 3-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym)

•  Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiad w  restauracji 
(napoje do obiadu płatne do dat ko wo)

• Ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP)
• Opieka pilota

1 dzień:  Bielsko-Biała – Drezno
 wyjazd z Bielska-Białej o godz. 6.00, przejazd w kierunku granicy polsko-niemieckiej. W godzinach 

popołudniowych dojazd do Drezna – stolicy Saksonii, miasta nazywanego perłą baroku. Obiad 
w restauracji. Zwiedzanie, w programie m.in.: spacer po starówce, Plac Teatralny, Opera Sempera, 
Zamek Rezydencyjny, Katedra Hofkirche, Kościół Frauenkirche. Następnie uczestnictwo 
w najstarszym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Niemczech – Striezelmarkt – możliwość degustacji 
tradycyjnych niemieckich specjałów oraz grzanego wina. Przejazd do hotelu na nocleg. 

2 dzień:  Drezno – Bielsko-Biała
 po śniadaniu przejazd do centrum, kontynuacja uczestnictwa w  Jarmarku Świątecznym. 

Dla chętnych możliwość zwiedzania Galerii Obrazów Starych Mistrzów i  Muzeum Porcelany 
w  barokowym Pałacu Zwinger (dodatkowo płatne około 14 EUR/os.) lub Skarbca w  Zamku 
Rezydencyjnym – „Nowe Zielone Sklepienie” (dodatkowo płatne około 14 EUR/os.). W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 Powrót do Bielska-Białej około godz. 22.00.
UWAGA: Uczestnicy sami pokrywają koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego 

przewodnika oraz zestawu słuchawkowego (około 10 EUR).

Budapeszt 

Wiedeń 

Praga 

Drezno 

Termin Cena

05.12 – 06.12.2020
449 PLN12.12 – 13.12.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 60 PLN

Termin Cena

05.12 – 06.12.2020
459 PLN12.12 – 13.12.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 70 PLN

Nocleg w Wiedniu

Termin Cena

05.12 – 06.12.2020
489 PLN12.12 – 13.12.2020

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 80 PLN
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WCZASY WYCIECZKI JARMARKI

Chorwacja

(Tučepi, 
Podgora, 
Drvenik, 
Gradac)

Chorwacja

(Orebić)

Czarnogóra 

Bułgaria

Grecja

Bałkańska 
przygoda

Włochy

Chorwacja

Czeskie 
zamki

Wiedeń

Praga

Toskania

Grecja

Budapeszt
Bawaria

Hiszpania

Stolice 
Północy 
i Sankt 

Petersburg*

Berlin*
Praga

Wiedeń
Budapeszt Drezno*

Wrocław — — — — — — — — — 9.40 — — 9.40

Częstochowa — — — — — — — — 21.30 — — — —

Gliwice — 13.00 11.00 5.10 16.50 5.10 5.10 4.00 — 8.10 4.00 4.00 8.10

Zabrze — 13.20 11.20 5.30 17.10 5.30 5.30 4.20 — 7.50 4.20 4.20 7.50

Bytom — 13.50 11.50 5.50 17.30 5.50 5.50 4.40 — 7.35 4.40 4.40 7.35

Katowice — 14.30 12.30 6.30 18.20 6.30 6.30 5.10 20.15 7.10 5.10 5.10 7.10

Tychy — 15.00 13.00 6.50 18.50 6.50 6.50 5.25 19.45 6.40 5.25 5.25 6.40

Pszczyna — 15.20 13.20 7.05 19.10 7.05 7.05 5.35 19.25 6.25 5.35 5.35 6.25

Żory — 14.30 12.30 5.30 — — — — — — — — —

Rybnik — 15.00 13.00 5.50 — — — — — — — — —

Wodzisław — 15.20 13.20 6.10 — — — — — — — — —

Jastrzębie — 15.45 13.45 6.25 — — — — — — — — —

Skoczów — 16.25 14.25 7.00 20.25 7.55 — 6.25 — — 6.25 — —

Kraków 30 13.30 11.30 5.30 17.30 5.30 5.30 4.00 16.30 4.00 4.00 4.00 4.00

Kalwaria 30 14.15 12.15 6.10 18.15 6.10 6.10 4.40 17.15 4.40 4.40 4.40 4.40

Wadowice 20 14.35 12.35 6.25 18.35 6.25 6.25 4.55 17.35 4.55 4.55 4.55 4.55

Andrychów 20 14.55 12.55 6.40 18.55 6.40 6.40 5.10 17.55 5.10 5.10 5.10 5.10

Bielsko-Biała — 16.00 14.00 8.00 20.00 7.30 7.30 6.00 19.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Cieszyn — 16.35 14.35 — 20.35 8.05 — 6.35 — — 6.35 — —

Żywiec — — — 8.40 — — 8.10 — — — — 6.40 —

MIEJSCA WYJAZDÓW:
Bielsko-Biała – dworzec PKS, dolna płyta
Wrocław – stacja benzynowa ORLEN przy A4 (kierunek Zgorzelec)
Częstochowa – stacja benzynowa BP przy trasie DK1 (kierunek Warszawa)
Gliwice – pl. Piastów obok sklepu Piast
Zabrze – parking obok C.H. Kaufland przy ul. Korfantego
Bytom – pl. Wolskiego za stacją benzynową ORLEN
Katowice – dworzec PKS przy ul. P. Skargi
Tychy – stacja benzynowa ORLEN przy ul. Beskidzkiej (wyjazd) / stacja benzynowa BP przy ul. Przemysłowej (powrót)
Tychy* –  stacja benzynowa BP przy ul. Przemysłowej (wyjazd) / stacja benzynowa ORLEN przy ul. Beskidzkiej (powrót) – dotyczy Stolice Północy i Sankt Petersburg, 

Berlin oraz Jarmark Adwentowy Drezno
Pszczyna – parking obok sklepu ALDI przy ul. Broniewskiego
Żory – centrum przesiadkowe, Peron 1
Rybnik – parking obok Biedronki (stary dworzec PKS)
Wodzisław – stacja benzynowa Circle K przy McDonald`s ul. Jastrzębska 2
Jastrzębie – McDonald`s przy ul. Piłsudskiego
Skoczów – stacja benzynowa CRAB przy ul. Wiślańskiej 9B
Kraków – parking obok hotelu Cracovia przy ul. Kałuży
Kalwaria – dworzec PKS
Wadowice – dworzec PKP
Andrychów – zatoczka przy WSW
Cieszyn – stacja benzynowa LOTOS przy McDonald`s ul. Katowicka 43
Żywiec – stacja benzynowa SHELL przy ul. Wesołej 70

WAŻNE INFORMACJE – AUTOKAR:
1)  Prosimy o  przybycie na miejsce zbiórki na 15 minut przez planowanym wyjazdem. Ze względu na konieczność terminowej realizacji imprezy turystycznej, B.P. Marco 

nie ma obowiązku czekać na spóźnionego uczestnika. Dołączenie do grupy w trakcie imprezy turystycznej będzie wymagało poniesienia we własnym zakresie kosztów 
dojazdu. Nie jest możliwa samowolna zmiana miejsca wsiadania na inne niż zawarte na umowie. Każdą zmianę miejsca wsiadania należy uzgodnić w formie pisemnej 
z B.P. Marco na 48 godzin przed planowanym wyjazdem.

2) Biuro zastrzega sobie prawo zmiany przystanków i godzin wyjazdów po wcześniejszym poinformowaniu Klientów.
3)  Połączenia antenowe z: Żor, Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia, Skoczowa będą realizowane przy minimum 6 osobach i potwierdzane lub odwoływane najpóźniej na 2 dni 

przed wyjazdem.
4)  Połączenia antenowe z: Krakowa, Kalwarii, Wadowic, Andrychowa będą realizowane: 

– w przypadku wczasów autokarowych bez wymaganego minimum 6 osób 
– w przypadku wycieczek objazdowych przy minimum 6 osobach i potwierdzane bądź odwoływane najpóźniej na 2 dni przed wyjazdem

5) Połączenia antenowe na trasach dojazdowych do Bielska-Białej mogą być realizowane innym środkiem transportu niż wymieniony w ofercie.
6) Miejsca w autokarze są przydzielane przez biuro wg kolejności zgłoszeń.
7)  Limit bagażu: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu głównego do 20 kg na osobę. Bagaż przekraczający powyższy limit może być 

przewieziony tylko za zgodą obsługi autokaru, gdy pozwala na to miejsce w  luku bagażowym i  jedynie za dodatkową opłatą.
8)  Postoje autokarów w trakcie przejazdu, jak i na miejscu są organizowane zgodnie z przepisami określającymi czas pracy kierowców i w miejscach do tego przeznaczonych.
9) Godziny wyjazdów autokaru w drogę powrotną ustala pilot.

Bezpiecznie przez świat!

www.signal-iduna.plInfolinia +48 22 505 65 08

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 



organizacja imprez 
na zamówienie

bilety autokarowe

bilety lotnicze

ubezpieczenia

29 lat

Biuro Podróży „MARCO” 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkolna 1/B, tel. 33 811 04 54, 811 04 55, tel./fax: 33 818 91 93

e-mail: biuro@bpmarco.pl 
www.bpmarco.pl

2020
wycieczki!

☀wczasy!


