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Siedziba główna w Opolu:

ul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel.  77 4544569, 77 4539576
e-mail: biuro@verotravel.pl 

Odwiedź nasze BIURO AGENCYJNE w swoim mieście!
Listę biur agencyjnych w całej Polsce znajdziesz na www.verotravel.pl/agenci

Filia w Rudzie Śląskiej:

ul. Pokoju 1 (Niedurnego 30) lok. 4
41-700 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
tel. 32 2421183,  
e-mail: ruda.domino@verotravel.pl

NASZE BIURA

REZERWUJ ON-LINE             
Rezerwuj wygodnie on-line dowolną wycieczkę z naszego katalogu 2018 na www.verotravel.pl lub mailowo, 
pisząc na biuro@verotravel.pl.   

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania w roku 2018. Odwiedź 
nasz portal pielgrzymkowy www.moja-pielgrzymka.eu i wybierz 
propozycję dla siebie spośród wielu programów pielgrzymkowych  
w Europie i na świecie.         

O NAS

Odwiedź nasz portal turystyczny www.wypoczywaj.com.pl, który 
umożliwi Ci:
• zakup biletów lotniczych rejsowych i low-cost,
• zakup biletów autokarowych i promowych,
• wynajem domów wakacyjnych, rezerwację hoteli i apartamentów,
• zakup ubezpieczenia,
• wyczarterowanie jachtu,
• wypożyczenie samochodu,
• rezerwację wczasów i wycieczek.

Chcesz być na bieżąco z promocjami? Polub naszą stronę na  
Facebooku!
www.facebook.com/verotravel

Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Opolskiego nr 069
Gwarancja Ubezpieczeniowa Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr  M 208436

konto bankowe PLN: BZ WBK S.A. 51 1090 2590 0000 0001 2303 7371

Podstawą naszej pracy jest pasja oraz skrupulatne dobieranie ofert, tak by każda podróż z nami była 
prawdziwą radością. 15-letnia działalność naszego biura podróży przyniosła nam ogromną wiedzę  
i doświadczenie. Zależy nam, by nazwa VERO TRAVEL przywoływała wiele pozytywnych skojarzeń, 
dawała możliwość poznania sztuki, kultury, obyczajów odległych miejsc, kuchni oraz rytmu dnia co-
dziennego. Chcemy, by każda wyprawa na wycieczkę, wczasy czy obóz była niezapomniana, była 
prawdziwą przygodą, odkrywaniem świata, zawieraniem nowych znajomości, połączonych z nieustającą 
zabawą. Unikamy schematów i powielania planów turystycznych, które nie są w stanie zaskoczyć ni-
czym ciekawym. 
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DOCEN IAMY  STAŁYCH  KLI ENTÓW!
W podziękowaniu za zaufanie i wybór naszej oferty zapraszamy po Kartę 
Stałego Klienta*, która uprawnia m. in. do: 
8 % ZNIŻKI OD CEN KATALOGOWYCH NIEOBJĘTYCH PROMOCJĄ,
5 % ZNIŻKI OD CEN PROMOCYJNYCH I LAST MINUTE.
Nasi stali klienci zawsze w pierwszej kolejności informowani są o ofertach 
specjalnych i promocjach.

* Szczegóły znajdziesz w regulaminie dostępnym na naszej stronie internetowej.

TERAZ  J ESZCZ E  B EZ PI ECZ N I EJ!
Wszystkie ceny w naszym katalogu zawierają 
obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.Więcej informacji na www.ufg.pl oraz w naszych 

Ogólnych Warunkach Uczestnictwa na stronie 51.



        

I NTEGRACJA – MOTYWACJA czyli I NCENTIV E – 
SZKOLEN IA – KON FERENCJ E – ZABAWA – ODPOCZYN EK 
Wyjazdy firmowe, łączące zwiedzanie z wypoczynkiem, pozwalają 
na złapanie oddechu w codziennej pracy. Konferencje i szkolenia 
zorganizowane poza firmą pomagają zintegrować pracowników  
i motywują do efektywnej pracy.

Obsługujemy małe i duże firmy, instytucje, związki zawodowe  
i stowarzyszenia, szkoły i parafie, a także małe i większe grupy 
znajomych – każda grupa minimum 8-osobowa znajdzie u nas 
specjalną ofertę dla siebie.

Dla grup proponujemy nasze katalogowe oferty w specjalnych  
cenach. 

Proponujemy również oferty szyte na miarę - dopasowane do 
potrzeb, wymagań, zainteresowań, możliwości i budżetu grupy.

ZAPYTANIA GRUPOWE

Elżbieta WESOŁOWSKA
662 029 548  
ela@verotravel.pl

Wy jazdy gr upowe

Pielgrzymk i
Zapraszamy do współpracy księży, zakonników, grupy parafialne, 
animatorów, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną wybrać 
się na wspólną pielgrzymkę.
Odwiedzamy miejsca święte zarówno w Europie, jak i na świecie 
– m. in. Włochy, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Austrię, a także 
Meksyk, Izrael czy Gruzję. Wszędzie tam docieramy z grupami 
parafialnymi z Polski oraz z zagraniczną Polonią.
Na każdej pielgrzymce pilot-przewodnik dba o sprawny i pro-
fesjonalny przebieg drogi, a obecny kapłan zawsze zajmuje się 
sprawami duchowymi uczestników.

Programy pielgrzymek, kalendarz potwierdzonych wyjazdów 
znajdziesz na: 

www.moja-pielgrzymka.eu

ZAPYTANIA PIELGRZYMKOWE

Beata WILK
604 918 935  
beata@verotravel.pl

NASZE ATUTY:
- dopasowujemy programy 

do wymagań grupy,

- optymalizujemy koszty wyjazdu,

- dysponujemy sprawdzonym 
zespołem pilotów i przewodników,

- oferujemy wysoką jakość serwisu 
i świadczeń,

- przywiązujemy bardzo dużą wagę 
do zapewnienia naszym klientom 

profesjonalnej obsługi zarówno przed, 
jak i posprzedażowej,

- zapewniamy atrakcyjne warunki 
współpracy,

- dbamy o każdy szczegół 
zaplanowanej podróży.

Justyna KOCÓJ
662 029 667

justyna@verotravel.pl

Wojciech SOLOSZ
602 526 316

ruda.domino@verotravel.pl

Katarzyna UTRAT
662 029 676
katarzyna@verotravel.pl



        

NIEKONIECZNIE  MUSISZ  ZWIEDZAĆ!
Dla grup organizujemy wypoczynek samolotem lub autokarem w każdy 
zakątek Polski, Europy i świata! 
Od lat specjalizujemy się w organizacji wyjazdów we wszystkich kierunkach 
europejskich, przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, 
Wielkiej Brytanii, Gruzji oraz do państw pozaeuropejskich. 
Szczegóły w katalogu Dalekie Wyprawy. 

REJSY  WYCIECZKOWE
Doskonałą formę połączenia zwiedzania z wypoczynkiem stanowią 
rejsy wycieczkowe, które umożliwiają:
- zakwaterowanie na luksusowym statku wycieczkowym,
- korzystanie z szerokiej oferty wycieczek fakultatywnych,
- udział w bogatym programie rozrywkowym i wielu atrakcjach na statku.

IMPREZY  TARGOWE
Organizujemy wyjazdy na najważniejsze imprezy targowe w kraju 
i za granicą, takie jak:
targi nowych technologii CeBIT w Hannoverze, Międzynarodową Giełdę 
Turystyczną ITB Berlin czy Międzynarodowy Salon Samochodowy  
w Genevie i wiele innych! 

WYJAZDY  OKOLICZNOŚCIOWE
Zorganizujemy dla Was wyjazdy okolicznościowe, m. in.:
- na winobranie na Słowację i na Węgry,
- na Oktoberfest w Niemczech,
- podróże kulinarne do Włoch, Grecji, Hiszpanii,
- na koncerty, wystawy, festiwale w Europie i na świecie.

PRIVATE  TOURS
Organizujemy również wyjazdy dla kilkuosobowych grup (4-6 osób).
Określcie cel i termin wyjazdu, oczekiwane świadczenia, rodzaj 
zakwaterowania i wyżywienia, a my zajmiemy się resztą - przygotujemy 
ofertę wyjazdu i zabierzemy Was w niezapomnianą podróż. Mała grupa 
zapewni Wam komfort zwiedzania poprzez brak ograniczeń czasowych  
– transport i pilot będą do Waszej wyłącznej dyspozycji.
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CITY BREAK

Malta
z wypoczynkiem nad morzem

Dzień 1:  Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przelot na Maltę. 
Transfer do hotelu na wybrzeżu. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie stolicy Malty – La Valetty, której 
zespół miejski został wpisany na listę UNESCO. Wizyta w Ogrodzie Upper 
Bracca Garden, z którego rozciąga się wspaniały widok na Wielki Port (Grand 
Harbour) i leżące na drugim brzegu Trójmiasto: Vittoriosa, Senglea, Cospicua. 
Następnie zobaczymy katedrę Św. Jana Chrzciciela ze słynnym dziełem 
Caravaggia  Ścięcie Św. Jana, kolegiatę Św. Pawła i Pałac Wielkich Mistrzów 
Zakonu Maltańskiego. W trakcie zwiedzania czas wolny na zakupy. Na 
zakończenie dnia rejs statkiem i podziwianie wyspy od strony morza. Powrót 
do hotelu. Nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wyjazd do Mdiny – pierwszej stolicy wyspy zwanej 
Miastem Ciszy, gdzie wiele zabudowań pamięta jeszcze czasy arabskie. 
Zobaczymy m. in. Katedrę Piotra i Pawła, muzeum katedralne i centrum 
rzemiosła i rękodzieła w Ta Quali. To idealne miejsce na zakup oryginalnych 
pamiątek z Malty. Następnie wizyta w dzielnicy Rabat z kościołem Św. Pawła, 
pod którym znajduje się grota, gdzie według tradycji apostoł przebywał 
po rozbiciu się na Malcie w roku 60 n.e. W pobliżu znajdują się korytarze 
katakumb fenickich. Kolejno zobaczymy słynną rotundę w mieście Mosta, 
której forma nawiązuje do rzymskiego Panteonu. Na koniec dnia przejazd do 
Błękitnych Grot, położonych pośród majestatycznie wznoszących się klifów 
na południowym wybrzeżu Malty. Czas wolny na zdjęcia. Powrót do hotelu. 
Nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie, spacery po 
okolicy. Fakultatywnie rejs na Comino, zwaną wyspą kminku. Przypłynięcie 
do Błękitnej Laguny. Czas wolny na kąpiel w krystalicznie czystych wodach 
laguny. Po południu transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu *** nad morzem (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE: 3 
śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, 
bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji 
miejskiej, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 95 EUR. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 300 zł, dopłata do obiadokolacji - 150 zł, dopłata do 
bagażu głównego, rejs na Comino - ok. 30 EUR.

4 dni
Neapol
z Capri, Pompejami i Wezuwiuszem 5 dni

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przelot do Neapolu. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do Pompei – miasta położonego u stóp 
wulkanu Wezuwiusz. Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym ruin staro-
żytnego miasta, które uległo całkowitemu zniszczeniu w 79 r., kryjąc 
domy i mieszkańców pod górą popiołów. Następnie zobaczymy Bazylikę 
Pompejańską oraz wjedziemy na szczyt krateru Vesuvio. Popołudniową 
porą spacer ulicami Neapolu – niekoronowanej stolicy włoskiego regionu 
mezzogiorno. Spacer po centrum historycznym Neapolu – Plac Plebiscytu, 
Galeria Umberto I, Pałac Królewski, Teatr San Carlo, dzielnica Santa Lucia, 
ulica szopkarzy, wizyta w katedrze Św. Januarego, Piazza San Gaetano 
(dawna agora) z kościołem San Lorenzo – miejscem zaślubin Zygmunta 
Starego i Bony Sforza. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Całodzienna wycieczka na najpiękniejszą wyspę 
włoską – Capri. Rejs promem, wycieczka statkiem wzdłuż linii brzegowej 
wyspy. Zobaczymy urzekające morskie groty, ciekawą szatę naciekową. 
Następnie wyjazd kolejką funicolare do miasta Capri. Spacer po kurorcie,  
tzw. salonie wyspy, spacer po Ogrodach Cesarza Augusta, czas wolny, 
możliwość plażowania i kąpieli. Po południu przejazd do Sorrento – 
uroczego miasteczka położonego na półkach i tarasach skalanych. Spacer 
po kurorcie: Piazza Tasso, centrum miasta, możliwość degustacji słynnego 
likieru Limoncello – Limone di Sorrento. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd panoramiczną drogą wzdłuż Wybrzeża 
Amalfitańskiego. Czas wolny na jednym z najpiękniejszych tarasów 
widokowych na Positano z wertykalną, południową architekturą. Wizyta  
w Amalfi –  spacer po kurorcie: brama morska, centrum miasta  
z imponującą katedrą Św. Andrzeja. Powrót do hotelu. Nocleg. 

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny do południa na zakup 
pamiątek, plażowanie. Transfer na lotnisko. Odprawa. Przylot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 4 noc-
legi w hotelu *** w okolicach Neapolu (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE: 
4 śniadania. OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, 
bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji lokalnej,  
biletów wstępu, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie 
ok. 130 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 260 zł, dopłata do obiadokolacji -  
310 zł, dopłata do bagażu głównego.

TERMINY  I  CENY  SPRAWDŹ  NA  WWW.VEROTRAVEL.PL TERMINY  I  CENY  SPRAWDŹ  NA  WWW.VEROTRAVEL.PL



Rzym

Dzień 1:  Zbiórka na wybranym lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przelot do 
Rzymu. Transfer do hotelu lub do centrum miasta. Zakwaterowanie. Nocleg. 
W pierwszym dniu program zwiedzania będzie realizowany w zależności od 
godzin przelotu. 

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do centrum Rzymu. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od starożytnej części miasta, kolejno: Koloseum – symbol potęgi wiecznego 
miasta, Łuk Konstantyna, ruiny Forum Romanum, Kapitol – wzgórze, które 
w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum 
miasta, Plac Wenecki z monumentalnym Ołtarzem Ojczyzny oraz grobem 
nieznanego żołnierza, kościół Santa Maria in Cosmedin ze słynnymi Ustami 
prawdy, doskonale zachowany Teatr Marcellusa i ruiny starożytnych świątyń. 
W trakcie realizacji programu czas wolny na indywidualne zwiedzanie, posiłek 
lub degustację lokalnych przekąsek. Powrót do hotelu na nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Placu i Bazyliki 
Św. Piotra. Następnie zobaczymy Muzea Watykańskie z bogatymi zbiorami 
i słynną Kaplicą Sykstyńską. Po południu spacer wzdłuż Tybru do Placu 
Navona z imponującymi fontannami oraz Kościołem Sant’ Agnese in Agone. 
Czas wolny na degustację włoskich lodów lub innych lokalnych deserów. Po 
krótkim odpoczynku zwiedzanie Panteonu – dawnej świątyni pogańskiej,  
a dziś miejsce spoczynku Rafaela oraz włoskich królów, następnie spacer do 
Placu Hiszpańskiego ze słynnymi schodami oraz najpiękniejszej w Rzymie 
fontanny di Trevi. Degustacja pysznej włoskiej kawy w historycznej café Tazza 
d'Oro (Złota Filiżanka) nieopodal Panteonu. W trakcie zwiedzania czas wolny 
na posiłek i zakupy.

Dzień 4: Śniadanie. Czas wolny (w zależności od godzin przelotu). Przejazd 
na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** w Rzymie (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji 
miejskiej, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 90 EUR. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 450 zł, dopłata do obiadokolacji - 250 zł, dopłata 
do bagażu głównego.

4 dni
Paryż

4 dni

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa  
i przelot do Paryża. Transfer z lotniska do centrum miasta lub hotelu  
(w zależności od godziny przylotu). Zwiedzanie Paryża: Wieża  
Eiffel'a – żelazna Dama Paryża, spacer po Polach Elizejskich – naj- 
słynniejszej alei świata z okazałym Łukiem Triumfalnym. Czas wolny. 
Dla chętnych wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Przyjazd do hotelu.  
Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Paryża: Dzielnica Łacińska: Pałac Luk-
semburski – siedziba Senatu Francji, Panteon, Sorbona, College de Fran-
ce, Bulwar Św. Michała, Wyspa La Cite z Katedrą Notre Dame, Pałacem 
Sprawiedliwości, Świętą Kaplicą, Pont Neuf – najstarszym mostem Pa-
ryża. Następnie wizyta w Muzeum d’Orsay z obrazami znanych impre- 
sjonistów. Spacer po Dzielnicy Les Halles z imponującym Centrum  
Pompidou. Czas wolny. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Paryża: nasłynniejsze muzeum  
w mieście – Luwr, Opera Charlesa Garniera, Muzeum Perfum Fragonarda. 
Przejazd na wzgórze Montmartre – Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, 
Plac Pigalle z licznymi teatrami i kabaretami m. in. Moulin Rouge. Powrót 
do hotelu. Nocleg. Dla chętnych wieczorny spacer po Paryżu lub udział  
w widowiskowej rewii w jednym z paryskich kabaretów.

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (w zależności od  
godziny wylotu). Transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE:  
3 śniadania. OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 115 EUR. OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-os. - 350 zł, dopłata do obiadokolacji - 200 zł, dopłata do bagażu głównego, 
kabaret - ok. 30 EUR (z dodatkową kolacją - ok. 50 EUR).
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Barcelona 
(Costa Brava)

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa i przelot 
do Girony lub Barcelony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg na 
wybrzeżu Costa Brava.

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd kolejką podmiejską do Barcelony. W progra-
mie spacer po najstarszej dzielnicy miasta – Barri Gotic, gdzie zobaczymy 
barcelońską katedrę św. Eulalii, legendarną kawiarnię miejskiej bohemy – Els 
Quatre Gats, place: kataloński, królewski z pałacem hrabiów Barcelony, Św. 
Jakuba z ratuszem. Spacer po głównej alei – La Rambli, pełnej atrakcji dla 
turystów. Następnie przejście do dzielnicy nadmorskiej ze Starym Portem, 
centrum handlowym Maremagnum i Oceanarium. Czas wolny. Wizyta  
w dawnej dzielnicy marynarzy La Ribera, gdzie wznosi się gotycka katedra 
ludzi morza – kościół Santa Maria del Mar oraz reprezentacyjny park miejski  
La Ciutadella z Parlamentem Katalonii. Zwiedzanie zakończymy pod Łukiem 
Triumfalnym, zbudowanym specjalnie z okazji Wystawy Światowej w 1888 
roku. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd kolejką podmiejską do Barcelony na zwiedzanie 
miasta śladami Antonio Gaudiego. Zobaczymy wpisane na listę świa- 
towego dziedzictwa UNESCO perły modernizmu ze słynną świątynią  
Sagrada Familia na czele. Dalej w programie pełen niezwykłych konstrukcji 
Park Guell, z którego rozciąga się cudowna panorama miasta, reprezentacyjna 
aleja Passeig de Gracia z domami zaprojektowanymi przez Gaudiego, 
takimi jak słynne kamienice Casa Mila i Casa Batllo. Przejazd na wzgórze 
Montjuic, wizyta na stadionie olimpijskim i tarasie widokowym. Na koniec 
zwiedzanie okolic Plaça d’Espanya, gdzie zobaczymy weneckie wieże, 
dawną arenę walk byków oraz rzeźby Joana Miro. Wieczorem powrót do  
hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub zakup pamiątek  
w nadmorskim kurorcie, w zależności od godziny wylotu. Wykwaterowanie  
z hotelu. Przejazd na lotnisko. Odprawa i przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu *** nad morzem (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE:  
3 śniadania. OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji 
miejskiej, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 120 EUR 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 300 zł, dopłata do obiadokolacji - 110 zł, dopłata 
do bagażu głównego.

Oslo

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa i przelot 
do Oslo. Transfer z lotniska do centrum miasta lub hotelu (w zależności od 
godzin przylotu). Zwiedzanie miasta lub zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie centrum Oslo: XII-wieczna luterańska 
katedra Domkirche, Ratusz Miejski Radhus – znany z wręczania corocznej 
Nagrody Nobla, położony nieopodal Centrum Pokojowej Nagrody Nobla – 
interaktywnego muzeum poświęconego zdobywcom tej nagrody, m. in. 
Lechowi Wałęsie, ulica miasta Karl Johans Gate z Galerią Narodową, 
Uniwersytetem, Parlamentem Norweskim – Stortinget. Zobaczymy zmianę 
warty przed Pałacem Królewskim – Det Kongelige Slott, będącym siedzibą 
króla Haralda V. Następnie spacer do Opery i wejście na dach, skąd 
obserwować można wspaniałą panoramę miasta. Po południu przejazd na 
przedmieścia Oslo, gdzie od ponad wieku stoi skocznia Holmenkollbakken 
(rozmiar HS-134 m). Zwiedzanie skoczni i Muzeum Narciarstwa. Po 
zwiedzaniu powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Oslo: Akershus Festning – twier- 
dza stojąca na półwyspie pośród miasta. Warto wspiąć się na mury  
twierdzy, aby podziwiać widok na zatokę i centrum Oslo. Następnie prze-
jazd na Półwysep Bygdoy, zwany półwyspem muzeów. Czas na zwiedza-
nie: Muzeum Kon-Tiki, Muzeum Łodzi Wikingów, Muzeum Statku Fram. 
Zajrzymy również do Narodowego Muzeum Sztuki, Architektury i Pro- 
jektowania, gdzie znajduje się m. in. jedna z wersji obrazu Krzyk Edwarda 
Muncha oraz autoportret Vincenta van Gogha. Po południu wizyta w Parku 
Frogner pełnego rzeźb nagich postaci i centralnie usytuowanego monu-
mentu przedstawiającego splecione ludzkie ciała. Wieczorem powrót do 
hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie, czas wolny lub 
transfer na lotnisko (w zależności od godziny wylotu). Odprawa, przelot 
do Polski. 

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE:  
3 śniadania. OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 130 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. 
- 500 zł, dopłata do obiadokolacji - 250 zł, dopłata do bagażu głównego.
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Londyn

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa i przelot do 
Londynu. Transfer z lotniska do centrum lub hotelu (w zależności od 
godzin przylotu). Zwiedzanie Londynu – wieża Big Ben, St Paul’s  
Cathedral, Whitehall – ulica stanowiąca ośrodek władzy politycznej  
w Anglii, Downing Street – siedziba premiera, budynki Końskiej  
Królewskiej Gwardii oraz Admiralicji, Waterloo Bridge. Przejazd do hotelu.  
Nocleg.
 
Dzień 2: Śniadanie. Przejazd metrem do centrum Londynu. Zwiedzanie 
miasta: Hyde Park, Łuk z Pomnikiem Wellingtona – zwycięzcy Napoleona 
pod Waterloo, ogrody królewskie Green Park, Pałac Buckingham – 
rezydencja królewska, Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii oraz 
reprezentacyjna aleja The Mall, posiadłość Królowej St James's Palace, 
Trafalgar Square z pomnikiem Nelsona, National Gallery – jedna z naj-
słynniejszych galerii malarstwa na świecie, Chinatown, Piccadilly Circus 
– serce stolicy Anglii, Leicester Square, Covent Garden, Muzeum Historii 
Naturalnej oraz London Bridge – najsłynniejszy most na Tamizie. W trakcie 
zwiedzania czas wolny na zakupy w wybranym centrum handlowym. 
Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Wizyta w British Museum ze słynnymi mumiami 
egipskimi. Czas wolny na ulicy handlowej Oxford Street. Następnie City 
z giełdą finansową, Bank of England, London Eye – największe koło 
obserwacyjne na świecie, gmach Parlamentu, Opactwo Westminster 
Abbey – miejsce koronacji, ślubów i pochówku monarchów brytyjskich. 
Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 4: Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny (w zależności od godzin 
wylotu). Transfer na lotnisko. Odprawa i przelot do Polski. 

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE: 3 śnia- 
dania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż 
Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 155 GBP. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. 
- 350 zł, dopłata do obiadokolacji - 150 zł, dopłata do bagażu głównego.

Lizbona

Dzień 1:  Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa i przelot do 
Lizbony. Transfer z lotniska do hotelu na wybrzeżu. Zakwaterowanie. Czas 
wolny. Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do centrum miasta. W programie: spacer  
dzielnicą Barrio Alto, przerwa na kawę z widokiem na miasto przy  
Miradouro de Santa Catarina. Przejazd słynnym żółtym tramwajem nr 28 
do dzielnicy Alfama. Zwiedzanie najstarszej dzielnicy Lizbony z zamkiem  
św. Jerzego. Czas wolny przy słynnej Bramie Słońca. Spacer do Katedry. 
Zwiedzanie świątyni. Przejście na reprezentacyjny Praca do Comercio. 
Przejazd na drugą stronę Tagu do dzielnicy Almada. Wejście na punkt  
widokowy pod figurą Chrystusa. Powrót do hotelu i nocleg. 
 
Dzień 3: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie: dzielnica Belem – zwiedzanie 
wpisanego na listę UNESCO klasztoru Hieronimitów. Sesja zdjęciowa 
z widokiem na Torre de Belem i czerwony most 25 Kwietnia. Wizyta  
w nasłynniejszej portugalskiej cukierni znanej z produkcji Pasteis de Belem. 
Przejazd do centrum Lizbony. Zwiedzanie pierwszej w Europie klasycystycznej 
dzielnicy Baixa. Spacer Rua Augusta oraz wizyta w kościele Św. Dominika. 
Główny plac miasta Rossio. Dla chętnych wieczorna wizyta w lokalnym klubie 
z muzyką fado. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Czas wolny (w zależności od godziny wylotu). Transfer 
na lotnisko. Odprawa i przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV). WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji 
miejskiej, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 90 EUR. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 390 zł, dopłata do obiadokolacji - 130 zł, dopłata 
do bagażu głównego.
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Mediolan
z Bergamo

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa  
i przelot do Bergamo – średniowiecznej perełki Lombardii. Zwiedzanie 
Bergamo Alta – malowniczego Starego Miasta otoczonego murami 
weneckimi, wznoszącego się na stromym wzgórzu ponad Doliną  
Padu. Spacer wąskimi uliczkami miasta. Zobaczymy dwa główne 
place miasta: Piazza Vecchia, przy którym wznosi się XII-wieczny, 
bogato zdobiony Pallazzo della Regionale i mierząca ponad 50 metrów  
wieża miejska z zegarem oraz Piazza del Duomo, na którym znajdziemy  
XV-wieczną Kaplicę Colleonich – perłę lombardzkiej architektury 
renesansowej ze wspaniałymi freskami, a także bazylikę Santa Maria 
Maggiore, której historia sięga XII wieku. Czas wolny na skosztowanie 
jednej z lombardzkich potraw. Wieczorem przejazd do Mediolanu. 
Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 2:  Śniadanie. Przejazd do centrum Mediolanu. Zwiedzanie 
światowej stolicy mody, imponującej gotyckiej katedry Narodzin Św. 
Marii, Galerii Vittorio Emanuele – tradycyjnego miejsca spotkań 
mieszkańców Mediolanu oraz licznych kawiarenek i luksusowych 
sklepów, Piazza della Scala z Operą o międzynarodowej sławie, Zamek 
Sforzów ze słynną trzecią Pietą mistrza Michała Anioła. Czas wolny 
na zakupy w Domu Handlowym La Rinascente lub spacer po słynnym 
parku Sempione. Następnie spacer po Via Montenapoleone, przy której 
znajdują się ekskluzywne butiki, z których zasłynęło miasto. Powrót do 
hotelu. Nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Zwiedzanie Kościoła Santa Maria delle Grazie  
z najsłynniejszym malowidłem Leonarda da Vinci Ostatnią Wieczerzą. 
Następnie zwiedzimy Muzeum Malarstwa Brera, w którym wystawione 
są dzieła słynnych włoskich mistrzów. Czas wolny w uroczej dzielnicy 
Brera, pełnej klimatycznych kafejek i malowniczych uliczek z małymi 
sklepikami. Po południu dla chętnych wizyta na stadionie San Siro.  
W trakcie zwiedzania czas wolny na posiłek i zakupy. Powrót do hotelu 
i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa, przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 
170 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 350 zł, dopłata do obiadokolacji - 250 zł, 
dopłata do bagażu głównego.

4 dni
Wenecja 
z Bolonią 4 dni

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa i przelot 
do Bolonii. Transfer z lotniska (ok. 120 km) do hotelu w Mestre (ok. 10 km 
od centrum Wenecji). Zakwaterowanie. Zwiedzanie Wenecji (w zależności 
od godziny przylotu). Nocleg. 

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do Wenecji. Spacer wzdłuż nabrzeża do 
Pałacu Dożów – najsłynniejszego przykładu weneckiego gotyku. Przerwa 
na zrobienie zdjęć słynnego Mostu Westchnień łączącego więzienie  
z Pałacem. Zwiedzanie Bazyliki Św. Marka, spacer po najpiękniejszym 
salonie Europy jakim jest Plac Św. Marka, wjazd na Kampanillę, czyli 
Dzwonnicę, z której roztacza się wspaniały widok na lagunę wenecką  
i okoliczne wyspy. Zobaczymy także imponującą Wieżę Zegarową Torre 
dell’Orologio. Następnie spacer do Bazyliki Santa Maria della Salute, 
zbudowanej jako wotum dziękczynne po epidemii dżumy. Przejście nad 
kanałami do Mostu Rialto – jednego z trzech mostów na najsłynniejszym 
Kanale Grande. Czas wolny na zakup pamiątek w licznych sklepikach lub 
na bazarze w dzielnicy Rialto. Dla chętnych rejs gondolą po kanałach. 
Zwiedzanie zakończymy spacerem do Bazyliki Santa Maria Gloriosa dei 
Frari, w której znajduje się słynne dzieło Tycjana Wniebowzięcie oraz 
Scuola Grande di San Rocco – znanej z religijnego cyklu Tintoretta. 
Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Rejsy na wyspy weneckie: Murano – słynąca  
z produkcji szkła artystycznego, Burano – gdzie nad kanałami stoją 
jaskrawo pomalowane domy i stragany ze słynnymi wyrobami koronko-
wymi oraz Torcello – najdalsza z wysp z pozostałościami po pierwszych 
osadnikach na lagunie weneckiej. Zobaczymy Bizantyjską Katedrę  
z VII w. zdobioną misternymi, średniowiecznymi mozaikami. Powrót do 
centrum Wenecji. Rejs Kanałem Wielkim – arterią otoczoną wspaniałymi 
pałacami w stylu bizantyjskim, renesansowym i barokowym. Spacer do 
Campo Santa Maria Formosa – jednego z większych placów miasta  
z okazałymi budynkami. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Bolonii – stolicy Emilii-Romagnii. 
Zwiedzanie miasta: największy w mieście kościół Św. Petroniusza, 
obecna biblioteka miejska Archiginnasio, Piazza Maggiore, Piazza 
del Nettuno z XVI-wieczną fontanną Neptuna, siedziba Uniwersytetu 
Bolońskiego, słynne Due Torri – dwie krzywe wieże. Przejazd na lotni- 
sko. Odprawa. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV). WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 
135 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 450 zł, dopłata do obiadokolacji - 200 zł, 
dopłata do bagażu głównego.
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Malaga
z Granadą 4 dni

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa  
i przelot do Malagi. Transfer do hotelu na wybrzeżu Costa del Sol.  
Zakwaterowanie. Czas wolny na plażowanie. Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Malagi. Spacer po sta-
rym mieście: Katedra, Plac Konstytucji, twierdza Alkazaba, wzgó-
rze z zamkiem Gibralfaro z pięknymi widokami na morze. Czas wol-
ny na kawę lub kieliszek lokalnego wina i tapas. Dla chętnych wizyta  
w muzeum poświęconym najsłynniejszemu mieszkańcowi Malagi –  
Pablo Picasso. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Dzień wolny na plaży lub fakultatywnie wyjazd do 
Granady. Spacer po arabskiej dzielnicy Albayzin z pięknymi widokami 
na góry Sierra Nevada. Stare miasto z Katedrą i sukiennicami, uliczki  
z najlepszymi tapas barami w Andaluzji. Wizyta we wpisanej na li-
stę światowego dziedzictwa UNESCO Alhambrze – mauretańskim 
warownym zespole pałacowym. Czas wolny, powrót do hotelu na  
Costa del Sol. Nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa, 
przelot do Polski.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV). WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu, wycieczki 
do Granady z biletem wstępu do Alhambry, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie 
ok. 150 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 300 zł, dopłata do obiadokolacji - 250 
zł, dopłata do bagażu głównego.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV). WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, rejsu, degustacji wina, przewodnika lokalnego, zestawów słuchawkowych 
audio guide - łącznie ok. 170 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 350 zł, dopłata 
do obiadokolacji - 150 zł, dopłata do bagażu głównego.

4 dni
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Porto

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Odprawa  
i przelot do Porto. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie  Porto – stolicy północnej 
Portugalii, niezwykłego miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, malowniczo położonego na wzgórzu nad rzeką Duero, 
łączącego w sobie duchowość z bogatą kulturą, słynącego z doskonałego 
wina i rewelacyjnej kuchni. Spacer po mieście: zobaczymy jeden z naj-
piękniejszych w Portugalii kościół Św. Franciszka oraz kościół Św. 
Ildefonsa, dworzec São Bento, gdzie można podziwiać ogromne, biało-
niebieskie płytki ceramiczne azulejos. Wizyta w jednej z zabytkowych 
księgarni Lello&Irmao, będącej inspiracją dla J. K. Rowling do napisania 
powieści o Harrym Potterze. Powrót do hotelu. Nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Rejs statkiem po rzece Duero, skąd podziwiać można 
panoramę miasta: XII-wieczną katedrę oraz liczne mosty. Spacer po 
dwupoziomowym, imponującym moście Ponte Luís I, zaprojektowanym 
przez Gustava Eiffel'a. Wizyta w piwnicach, gdzie dojrzewają wyśmie-
nite portugalskie wina. Degustacja słynnego, mocnego, słodkiego  
i aromatycznego Porto, z produkcji którego słynie miasto. Spacer wzdłuż 
rzeki, gdzie przycumowane są tradycyjne łódki rabelos, które służyły do 
transportowania beczek z winem ze słynnej doliny Duero do piwniczek 
znajdujących się na nadbrzeżu Vila Nova de Gaia. Powrót do hotelu, 
nocleg. 

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa, 
przelot do Polski.

CITY BREAK

TERMINY  I  CENY  SPRAWDŹ  NA  WWW.VEROTRAVEL.PL TERMINY  I  CENY  SPRAWDŹ  NA  WWW.VEROTRAVEL.PL
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Północne 
Włochy

Wenecja - Padwa - Soave - Werona - Sirmione - Malcesine - Mediolan

Dolce far niente nad jezior em Garda
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch. 

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Przepłynięcie barką 
z portu Tronchetto do centrum Wenecji. Zwiedzanie miasta: Kościół Santa 
Maria della Salute, Plac San Marco, Bazylika San Marco, Dzwonnica, Pałac 
Dożów, wieża zegarowa, Prokuracje. Spacer do dzielnicy Rialto z okazałym 
mostem Rialto, następnie Kościół Santa Maria Gloriosa dei Frari, Teatro 
La Fenice. Czas wolny na zakup pamiątek i dla chętnych rejs gondolą po 
weneckich kanałach. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Padwy. Spacer po centrum miasta.  
Zobaczymy: Bazylikę Św. Antoniego zwaną przez Włochów Il Santo, Prato 
della Valle z posągami postaci historycznych, Palazzo della Ragione, 
słynny Uniwersytet. Po południu przejazd do Soave, do winnicy Monte 
Tondo, gdzie oprócz win produkują wspaniałą oliwę z oliwek. Spacer po 
Soave, kolejno przejazd do Werony, gdzie zobaczymy m. in.: XIV-
wieczny zamek Castelvechio, Arco dei Gavi – rzymski łuk triumfalny  
z I w. n.e., Bramę Borsarich, Piazza Bra z okazałym rzymskim Amfiteatrem, 
Piazza dei Signiori oraz dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Garda – zwiedzanie  
i pobyt w Sirmione (dla chętnych fakultatywnie rejs motorówkami po 
Jeziorze Garda). Zobaczymy kościół Santa Maria Maggiore, zbudowany 
na miejscu dawnej pogańskiej świątyni. Obejrzeć można tutaj ciekawe 
piętnastowieczne freski oraz figurę Matki Boskiej. Następnie zwiedzanie 
Rocca Scaligera  –  imponującego zamku przypominającego o trzynasto-
wiecznych władcach Werony Scaligerich, którzy zamienili Sirmione  
w fortecę broniącą Jeziora Garda. Po zwiedzaniu proponujemy oddać 
się typowemu włoskiemu dolce far niente. Leniwe, popołudniowe 
godziny spędzić możemy również na niespiesznym spacerze po 
ślicznych uliczkach miasta, którym niezwykłego uroku dodają ukwiecone 
balkony małych kamieniczek, tworzących tutejszy krajobraz. Powrót do  
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Malcesine, malowniczego miasteczka 
położonego na północy wybrzeża Jeziora Garda. Największą atrakcją 
miasteczka jest Zamek Castello Scaligero z XIII w., z którego roztacza 
się niezapomniany widok. Dwuetapowy wjazd kolejką linową na Monte 
Baldo. Pierwszy fragment z Malcesine do San Michele ma długość 1512 m  
i różnicę wysokości 463 m. Drugi etap z San Michele na Monte Baldo  
ma długość 2813 m i różnicę wysokości 1187 m. Wjazd w drugiej  
części odbywa się wagonikiem, który podczas jazdy obraca się powoli 
wokół własnej osi i każdy z pasażerów ma szansę zobaczyć niesamowite 
widoki jeziora i gór. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Mediolanu – światowej 
stolicy mody. Spacer po centrum miasta: zwiedzanie imponującej 
gotyckiej katedry, Gallerii Vittorio Emanuele – tradycyjnego miejsca 
spotkań mieszkańców Mediolanu oraz licznych kawiarenek i luksusowych 
sklepów, Piazza della Scala ze słynną Operą La Scala oraz zamek 
Castello Sforzesco. Czas wolny na zakupy w znanym Domu Handlowym 
La Rinascente. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 7: Przyjazd do kraju około południa. CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach *** (1 nocleg w okolicach Wenecji lub 
Padwy, 3 noclegi w okolicach Jeziora Garda), pokoje 2-osobowe z łazienkami,  
WYŻYWIENIE: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, 
zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 60 EUR 
oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego -  
280 zł, rejs po jeziorze Garda - ok. 15 EUR.

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

TERMINY CENY
29.04 – 05.05.2018  1440 zł

27.05 – 02.06.2018 1440 zł

12.08 – 18.08.2018 1440 zł

16.09 – 22.09.2018 1390 zł

21.10 – 27.10.2017 1390 zł
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Włoskie
Espresso

Morze Adriatyckie - Wenecja - Watykan - Rzym - Monte Cassino - Asyż

Siedem dni  od Wenec ji po Rzym
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch.

Dzień 2: Około południa przyjazd do hotelu nad Morzem Adriatyckim. 
Odpoczynek w kurorcie nadmorskim Lido di Jesolo. Wieczorem 
obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wenecji. Spacer po 
mieście Św. Marka – rejs po Canale Grande, Piazzetta i Piazza di San 
Marco, wzorowana na kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu, 
Bazylika Św. Marka, słynny Most Westchnień, Pałac Dożów, Wieża 
Zegarowa, Most i dzielnica Rialto, dzięki której Wenecja zyskała miano 
bazaru Europy. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Rzymu. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Watykanu, udział w Audiencji Generalnej 
(przy pobycie Ojca Świętego w Rzymie). Zwiedzanie Bazyliki i Placu Św. 
Piotra. Po południu przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie Opactwa 
Benedyktynów, wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. W godzinach 
wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Rzymu, spacer po mieście,  
w programie m. in.: Piazza Navona z fontanną Neptuna, Czterech 
Rzek i Kościołem Sant’Agnese in Agone, Panteon – jeden z najlepiej 
zachowanych zabytków starożytnego Rzymu, Plac Wenecki z Grobem 
Nieznanego Żołnierza i Ołtarzem Ojczyzny, Kapitol – wzgórze, które  
w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum 
miasta, Forum Romanum – serce starożytnego miasta, Koloseum –  
budowla antycznego Rzymu budząca dzisiaj największy respekt, Plac 
Hiszpański ze słynnymi schodami, ze szczytu których podziwiać możemy 
kościół Trinita dei Monti, barokowa Fontanna di Trevi. Wieczorem powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd do miasta Św. Franciszka – 
Asyżu. Zobaczymy jeden z najwybitniejszych zabytków XIII i XIV-wiecznej 
sztuki włoskiej – Bazylikę Św. Franciszka, Piazza Comune, Bazylikę Św. 
Klary – miejsce wiecznego spoczynku wiernej towarzyszki Św. Franciszka. 
Po południu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd nocny przez 
Austrię i Czechy.

Dzień 7: Powrót do kraju w godzinach popołudniowych. 
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TERMINY CENY
29.04 – 05.05.2018 1290 zł

27.05 – 02.06.2018 1290 zł

12.08 – 18.08.2018 1290 zł

16.09 – 22.09.2018 1240 zł

21.10 – 27.10.2017 1240 zł

www.verotravel.pl 13

7 dni

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach **/*** (1 nocleg w Lido di Jesolo, 3 noclegi 
w okolicach Rzymu), pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, WYŻYWIENIE: 4 śniadania,  
4 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: przejazd 
komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP 
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie 
(metro) i Wenecji (tramwaj wodny), opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 60 EUR oraz  
napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 280 
zł, uroczysta kolacja przy muzyce - ok. 20 EUR (realizowana przy grupie min. 30 
osób chętnych), 2-daniowa, ciepła kolacja w Asyżu w 5. dniu imprezy - ok. 12 EUR.

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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W słońcu
Toskanii

Lukka - Piza - Siena - San Gimignano - Chianti - Florencja

Smaki i zapachy Itali i
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch.

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do Lukki – miasta otoczonego 
grubymi, renesansowymi murami obronnymi. Zwiedzanie: Katedra San 
Martino, spacer najbogatszą ulicą Lukki do Piazza dell’Amfiteatro, gdzie 
znajduje się krąg średniowiecznych budowli, których fundamenty stanowią 
łuki rzymskiego amfiteatru, Casa di Puccini, mury obronne, romańska 
Bazylika San Frediano. Następnie przejazd autokarem do Pizy. Zwiedzanie 
Pól Cudów z Krzywą Wieżą, katedrą, baptysterium i dzwonnicą oraz Piazza 
dei Cavalieri – głównego placu średniowiecznej Pizy. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wyjazd do Sieny – odwiecznej rywalki Florencji, 
miasta, które w całości zachowało swój średniowieczny charakter. 
Zwiedzanie: Kościół Św. Dominika, gdzie znajdują się relikwie Św. Katarzyny, 
Sanktuarium Św. Katarzyny, Katedra, Piazza del Campo, gdzie dwa razy  
w roku odbywają się słynne wyścigi konne zwane Palio. Następnie przejazd 
do San Gimignano – miasta nazwanego średniowiecznym Manhattanem 
ze względu na charakterystyczną, wysoką architekturę. Zwiedzanie: Piazza 
del Duomo, Piazza della Cisterna, ulica San Giovanni z pięknymi sklepikami 
pełnymi miejscowych wyrobów, kolegiata. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do serca Toskanii – rejonu Chianti, 
słynącego z typowo toskańskich pejzaży, winnic, alejek cyprysowych 
i maleńkich malowniczych miasteczek. Zwiedzanie Greve in Chianti, Radda 
in Chianti – miejscowości uważanej za stolicę Chianti. Przejazd przez 
miejscowości Castellina in Chianti i Querce Grossa. Następnie degustacja 
lokalnych win i zakąsek w jednej z winnic. Przejazd do miejscowości Colle di 
Val d’Elsa – średniowiecznego miasta z wąziutkimi uliczkami i katedrą,  
w której znajduje się cenna relikwia – święty gwóźdź, pochodzący z Krzyża, 
na którym umarł Chrystus. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Florencji – stolicy Toskanii, 
kolebki renesansu. Zwiedzanie: Palazzo Pitti, Ponte Vecchio – stary most 
złotników, spacer przez Piazza della Signiora, Palazzo Vecchio, Wieża Giotta, 
Katedra Santa Maria del Fiore z piękną neogotycką fasadą, baptysterium,  
Dom Dantego, kościół Santa Croce, kościół San Lorenzo. Czas wolny. 
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 6: Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 3 noclegi w hotelu *** w okolicach Florencji,  pokoje 2-, 3-osobowe 
z łazienkami, WYŻYWIENIE: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej 
trasie wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, 
DVD, WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników,  
zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego, kosztów degustacji 
lokalnych win i zakąsek w winnicy w regionie Gaiole di Chianti - łącznie ok. 70 EUR oraz 
napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 200 zł.

TERMINY CENY
28.04 – 03.05.2018 1290 zł

29.05 – 03.06.2018 1250 zł

14.08 – 19.08.2018 1290 zł

18.09 – 23.09.2018 1230 zł

23.10 – 28.10.2018 1230 zł
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6 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYCIECZKI



Klasyczna 
Italia

Padwa - Florencja - Rzym - Watykan - Monte Cassino - 
Pompeje - Neapol - Capri - Asyż - Wenecja

Najpięknie jsze mie jsca Włoch
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch. 

Dzień 2: Przyjazd do Padwy, spacer po mieście: Prato della Valle 
z posągami postaci historycznych, Palazzo della Ragione z naj-
większą średniowieczną salą we Włoszech, Piazza della Frutta, 
Uniwersytet, wizyta w Bazylice Św. Antoniego, w której pochowany 
jest jeden z najbardziej czczonych włoskich świętych, Cappella degli 
Scrovegni – kaplica, która swoją sławę zawdzięcza freskom Giotta.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Florencji – stolicy Toskanii. Spacer 
przez Piazza della Signoria, na którym wznoszą się wspaniałe rzeźby  
m. in.: fontanna Neptuna, Dawid – najwspanialsze dzieło Michała Anioła  
oraz Herkules i Kakus. Kolejno zobaczymy: Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, 
czyli Most Złotników, Katedrę Santa Maria del Fiore z charakterystyczną 
kopułą, Wieżę Giotta, baptysterium, Dom Dantego. Przejazd na obiadokolację  
i nocleg w okolice Rzymu.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Pierwszy kontakt ze stolicą 
Włoch. Przejazd metrem do centrum miasta, spacer do Via del Corso – ulicy  
będącej główną arterią komunikacyjną Rzymu, przy której znajdują się 
znane sklepy najsłynniejszych marek, Piazza Navona z fontanną Neptuna, 
Czterech Rzek i Kościołem Sant’Agnese in Agone, Panteon – jeden  
z najlepiej zachowanych zabytków starożytnego Rzymu. Następnie 
zobaczymy Piazza Colonna z okazałą kolumną oraz Piazza Spagna, czyli 
Plac Hiszpański ze słynnymi schodami, ze szczytu których podziwiać 
można Kościół Trinita dei Monti oraz Fontannę della Barcaccia. Spacer do 
Placu Weneckiego z Grobem Nieznanego Żołnierza, Ołtarzem Ojczyzny 
oraz pomnikiem Wiktora Emanuela II, pierwszego króla Włoch. Przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Udział w Audiencji Generalnej (przy 
pobycie Ojca Świętego w Rzymie), następnie zwiedzanie Placu i Bazyliki Św. 
Piotra. Po południu zwiedzanie części starożytnej Rzymu: wzgórze Kapitolu, 
Forum Romanum – serce starożytnego miasta, Forum Trajana z imponującą 
kolumną Trajana, Via Sacra – Święta Droga, Wzgórze Palatyńskie, Koloseum, 
barokowa Fontanna di Trevi. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Przejazd do Neapolu. Po drodze wjazd 500 m 
n.p.m. na wzgórze Monte Cassino. Zwiedzanie klasztoru Benedyk-
tynów oraz złożenie kwiatów przy grobie gen. Andersa na cmentarzu 
żołnierzy polskich. Przejazd na południe Włoch do Pompei – miasta 
położonego u stóp wulkanu Wezuwiusz. Przez jego wybuch w 79 r. miasto 
zachowało dla potomności swój specyficzny charakter, kryjąc domy 
i swoich mieszkańców pod górą popiołów. Po południu przejazd do  
Neapolu – spacer po mieście. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

Dzień 7: Śniadanie. Przejazd do Sorrento. Spacer po nadmorskim kurorcie. 
Rejs statkiem na Capri – uroczą, włoską wyspę na Morzu Tyrreńskim w Zatoce 
Neapolitańskiej, położoną w pobliżu półwyspu Sorrento, oddzieloną od niego 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów  w hotelach **/*** (1 nocleg w okolicach Padwy, 1 
nocleg w okolicach Rimini, 2 noclegi w okolicach Neapolu, 3 noclegi w okolicach Rzymu), 
pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami,  WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, OPIEKĘ 
PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (kli-
matyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat za 
lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego 
- łącznie ok. 115 EUR oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 490 zł.
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cieśniną Piccola. Zwiedzanie wyspy: degustacja lokalnego likieru Limoncello 
– Limone di Sorrento, przejazd busami do górnej części miasta, zwiedzanie 
Ogrodów Augusta, Villi Tiberina, dawnego klasztoru Kartuzów. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 8: Śniadanie. Przejazd do Santa Maria Degli Angeli, miejscowości 
położonej u stóp Asyżu. Wizyta w Bazylice i miejscach związanych z osobą Św.  
Franciszka. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie miasta: Bazylika św. Franciszka 
(część Górna z freskami Giotto oraz część Dolna z kryptą świętego). Następnie 
spacer do Bazyliki Św. Klary, Piazza Comune z antyczną świątynią oraz  
Katedra Św. Rufina. Przejazd na obiadokolację i nocleg nad Morzem 
Adriatyckim.

Dzień 9: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Wenecji. Rejs do Piazza 
San Marco, następnie spacer po mieście – przejście do Mostu Westchnień, 
Piazzetty, bogato zdobionego Pałacu Dożów, imponującej dzwonnicy, Piazza 
di San Marco z Bazyliką wzorowaną na kościele Dwunastu Apostołów 
w Konstantynopolu. Następnie spacer do Mostu Rialto i dzielnicy Rialto, 
dzięki której Wenecja zyskała miano bazaru Europy. Spacer niezwykle 
romantycznymi uliczkami i mostkami, z których można podziwiać weneckie 
gondole. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 10: Powrót do kraju w godzinach porannych.

TERMINY CENY
28.04 – 07.05.2018 1980 zł

26.05 – 04.06.2018 1980 zł

15.09 – 24.09.2018 1980 zł

20.10 – 29.10.2018 1940 zł

www.verotravel.pl 15

10 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYCIECZKI
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Włochy dla 
Koneserów

Werona - Mediolan - Genua - Rapallo -  
Portofino - Cinque Terre - Parma

Rozsmaku j się i rozkochaj w Itali i
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd do Włoch.

Dzień 2: Przejazd do Werony – zwiedzanie miasta Romea i Julii. 
Zobaczymy: Piazza Bra z okazałym amfiteatrem rzymskim, trzecim co do 
wielkości we Włoszech po Koloseum i amfiteatrze w Campanii, Domy Romea 
i Julii – a zwłaszcza  tzw. balkon Julii, Piazza delle Erbe i fontannę Madonna 
Verone. Uwagę zwracają Domus Mercatorum, giełda kupiecka i magazyn, 
XIV-wieczna wieża Torre del Gardello, Palazzo Maffei, a także Casa 
Mazzanti, na którym można podziwiać piękne malowidła. Na marmurowych 
płytach placu codziennie odbywa się targ warzywny, Piazza Dei Signori  
z pomnikiem Dantego z okazałymi Palazzo del Capitano i Palazzo del 
Comune z wewnętrznym dziedzińcem i znajdującymi się na nim XV-
wiecznymi schodami. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Mediolanu – stolicy północnych Włoch, 
światowej stolicy mody. Spacer po centrum miasta: podziwiać będziemy 
jedyną w swoim rodzaju gotycką Katedrę, Galerię Vittorio Emanuele – 
tradycyjne miejsce spotkań mieszkańców oraz liczne sklepy i kafejki, Piazza 
della Scala ze słynną Operą La Scala oraz Zamek Castello Sforzesco. 
Następnie przejazd do Genui – stolicy Ligurii. W programie: Katedra San 
Lorenzo, dom słynnego żeglarza Krzysztofa Kolumba, imponujący Piazza 
dei Ferrari, port miejski. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Rapallo – najbardziej znanego kurortu 
Riwiery Włoskiej, położonego w zatoce Tigullio, między Genuą i Cinque 
Terre. Rapallo to miejsce podpisania dwóch traktatów kończących  
I wojnę światową. Obecnie Rapallo stanowi doskonałą bazę wypadową 
do zwiedzania reszty Riwiery oraz doskonałe miejsce na spacery  
i odpoczynek. Następnie przejazd do Portofino – perły Ligurii. Spacer 
po uroczym miasteczku znanym z przeboju Sławy Przybylskiej Miłość  
w Portofino. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Cinque Terre, wpisanego 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, składającego się z pięciu uroczych 
miast usytuowanych na stromych skałach na wybrzeżu liguryjskim. Na terenie 
Cinque Terre poruszać się będziemy lokalnym pociągiem. Główne osady  
w Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore  
(w trakcie realizacji programu zobaczymy trzy z pięciu miejscowości). Wszystkie 
znajdują się blisko siebie, a pociąg przejeżdża przez nie w ciągu zaledwie 
kilku minut. „Pięć Ziem” szczyci się nie tylko pięknym morzem, malowniczymi 
ścieżkami i porywającymi widokami. Zobaczymy także liczne kapliczki, wiekowe 
kościoły, klasztory, starożytne domy i zamki zbudowane kilka stuleci temu.  
A przede wszystkim polecamy doskonałą kuchnię - zawsze świeże owoce 
morza i najlepsze gatunki wina. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Przejazd do Parmy. Miasto znakomicie łączy sztukę 
piękną i sztukę kulinarną. Słynie z produkcji sera znanego na cały świat 
- Parmigiano Reggiano oraz szynki parmeńskiej. W programie gotycka 
Katedra z przyległym Baptysterium, Palazzo della Pilotta, spacer po centrum. 
Popołudnie kulinarne - wizyta w fabryce sera oraz szynki. Wieczorem wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

Dzień 7: Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

TERMINY CENY
29.04 – 05.05.2018 1440 zł

27.05 – 02.06.2018 1440 zł

16.09 – 22.09.2018 1440 zł

21.10 – 27.10.2018 1390 zł

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat 
za lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide, podatku 
turystycznego - łącznie ok. 85 EUR oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-osobowego - 400 zł.

WYCIECZKI
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Posmakuj 
Włochy

Udine - Cividale Del Friuli - San Daniele - Cormons - Wenecja -  
Bassano Di Grappa - Marostica - Villa Malon - Treviso - Vicenza

Festiwal wina, grappy, szynki  
i  włoskich  spec jałów
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd do Włoch.

Dzień 2: Przyjazd do Udine – średniowiecznego miasteczka weneckiego 
barokowego malarza – Tiepolo. Górujący nad miastem zamek Castello 
był rezydencją gubernatorów, obecnie znajdują się w nim muzea sztuki  
i muzea archeologiczne. Zobaczymy także Piazza della Liberta z okazałymi  
budynkami. Po południu przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, przejazd do uroczego Cividale Del Friuli, wspaniałego 
miasteczka zbudowanego w kamieniu, do dziś znajdują się tam pozostałości 
po Rzymianach i Longobardach. Następnie wizyta w znanej fabryce szynki 
połączona z degustacją wina w San Daniele. W drugiej połowie czerwca 
odbywa się w San Daniele del Friuli jedyny w swoim rodzaju Festiwal 
Szynki. Jest to największe święto kulinarne, podczas którego można 
skosztować wyśmienitych produktów z regionu, przy dźwiękach muzyki. 
Przejazd do Cormons, gdzie w prywatnych winnicach weźmiemy udział 
w degustacjach głównie białego wina Vini Del Io (Traminer, Malvasia, 
Riesling) znanego na całym świecie. Wieczorem przyjazd nad morze 
Adriatyckie do Lido di Jesolo. Zakwaterowanie w hotelu. Kolację w tym 
dniu proponujemy w tawernie agroturystycznej, gdzie skosztujemy typowe 
potrawy regionu wraz z winem lokalnej produkcji. Nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. W tym dniu proponujemy odpoczynek nad morzem 
w Lido di Jesolo lub wycieczkę do Wenecji. Przepłynięcie statkiem  
z Punta Sabbioni do Placu Św Marka. Spacer z lokalnym przewodnikiem po 
centrum Wenecji. Zobaczymy m. in. Plac z Bazyliką Św. Marka oraz Pałac 
Dożów i przespacerujemy się nad kanałami do Mostu Rialto – jednego  
z trzech mostów na najsłynniejszym Kanale Grande. Następnie dla 
chętnych rejs gondolami po kanałach weneckich lub (fakultatywnie) rejs po 
wyspach: Murano – słynącej z produkcji szkła artystycznego, Burano – 
znanej ze sztuki koronkarskiej i Torcello. Wieczorem powrót do Lido di 
Jesolo na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Bassano Di Grappa – malowniczego 
miasteczka znanego głównie z produkcji Grappy – wysokoprocentowego trunku 
powstającego w procesie produkcji wina. Degustacja najbardziej znanego 
trunku włoskiego – Grappy. Przejazd do Marostica – tzw. miasta szachownicy. 
Zobaczymy charakterystyczny Plac Zamkowy – Piazza Castello i wiele innych 
uroczych zaułków i placyków. Po południu wizyta w przemysłowej wytwórni win  
z regionu Piave, degustacja win czerwonych, zwiedzanie zakładu i zapoznanie 
się z procesem produkcji Vini Rossi Del Piave (Cabernet Franc, Raboso). 
Wyjazd do prywatnego pałacu – willi Molon – degustacja wina połączona  
ze skosztowaniem lokalnych specjałów. W kantynie barona Bassetti będziemy 
degustować wina barricato, czyli długoletnie mocne i ciężkie. Wieczorem 
obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Zwiedzanie Treviso – w prowincji Treviso na Nizinie 
Weneckiej. Główne zabytki to: Palazzo del Trecento, Loggia dei Cavalieri  
i katedra San Pietro z XII-wiecznymi obrazami Zwiastowanie Tycjana i 
Pokłon Trzech Króli Il Pordenonego. Nastepnie udamy się do Vicenzy – 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi  w hotelach **/*** (1 nocleg w okolicach Udine, 3 noclegi 
w Lido di Jesolo), pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami,  WYŻYWIENIE: 4 śniadania,  
4 obiadokolacje, w tym jedna kolacja w agroturystyce, DEGUSTACJE w Cormons 
oraz w Bassano, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: przejazd 
komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP 
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat za 
lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego, 
innych degustacji nie ujętych w cenie - łącznie ok. 80 EUR oraz napojów do obiadokolacji. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł.

miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Vicenza 
jest zwana miastem Andrea Palladiego – słynnego włoskiego architekta. 
Jego dzieła stanowią najważniejszy element miasta. Główna ulica nazwana 
imieniem projektanta – Corso Andrea Palladio, otoczona jest pałacami jego 
projektu. Obecnie mieszczą się tu siedziby najbogatszych firm, banków, biur, 
ekskluzywnych sklepów. W Palazzo Chiericati mieści się aktualnie Muzeum 
Civico, w którym podziwiać można dzieła włoskich malarzy. Ponadto warto 
zobaczyć Bazylikę z wieńcem kolumn doryckich i jońskich. Po południu wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

Dzień 7: Przyjazd do kraju w godzinach rannych.

TERMINY CENY
29.04 – 05.05.2018 1440 zł

27.05 – 02.06.2018 1400 zł

24.06 – 30.06.2018 1440 zł

16.09 – 22.09.2018 1400 zł

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.



Dalmatyńska
Przygoda

Zadar - Šibenik - Trogir - Dubrownik - Split  - Plitwickie Jeziora  

Perły chorwackie j ziemi
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez  
Czechy i Austrię do Chorwacji.

Dzień 2: Przyjazd do Zadaru – średniowiecznego miasta, w którym 
powstał pierwszy na terenie dzisiejszej Chorwacji uniwersytet. Następnie 
przejazd do Šibenika. Zwiedzanie najpiękniejszej budowli Dalmacji – 
Katedry Św. Jakuba. Po zwiedzaniu Šibenika przejazd w okolice Trogiru. 
Zakwaterowanie w hotelu nad Adriatykiem, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd nadmorską trasą widokową do Dubrownika 
– Perły Adriatyku, malowniczo położonego miasta o wspaniałym klimacie, 
pełnego zabytków i niezwykłych uliczek.  W programie m. in. spacer po Starym 
Mieście, Klasztor Franciszkanów, Mala Braca, Katedra, Pałac Rektorów, 
mury miejskie, Wielka Fontanna. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja 
i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Splitu. Zwiedzanie miasta portowego, 
w którym doskonale zachował się Pałac Dioklecjana. Spacer po Starym 
Mieście: Ratusz Miejski, malowniczy port. Przejazd i zwiedzanie Trogiru 
– zabytkowego miasta na wysepce z Katedrą z XII wieku, Ratuszem  
i Starówką. Przejazd do hotelu i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Plitwic. Zwiedzanie 
Parku Narodowego wpisanego na listę dziedzictwa przyrodniczego 
UNESCO (16 jezior połączonych 92 wodospadami). Jest to naj-
popularniejszy Park Narodowy w Chorwacji, jednocześnie zaliczany 
do najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych Europy. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 6: Przyjazd do kraju w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 3 noclegi w hotelu lub apartamentach, pokoje 2-, 3-osobowe 
z łazienkami (lokalizacja blisko morza daje możliwość odpoczynku po zwiedzaniu), 
WYŻYWIENIE: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 65 EUR oraz 
napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 240 zł.

TERMINY CENY
28.04 – 03.05.2018 1290 zł

29.05 – 03.06.2018 1310 zł

14.08 – 19.08.2018 1490 zł

18.09 – 23.09.2018 1310 zł

23.10 – 28.10.2018 1170 zł

6 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Paryż i zamki 
nad Loarą

Paryż - Chambord - Chenonceaux - Wersal

Francuskie  c’est la vie!
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy, Francję.

Dzień 2: Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie 
miasta: spacer po Montmartre – dzielnicy artystów z Bazyliką Sacré-
Cœur. Przejście przez artystyczny Place du Tertre, który jest malarską 
giełdą na wolnym powietrzu, następnie spacer na słynny Plac Pigalle  
z licznymi teatrami i kabaretami m. in. Moulin Rouge. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do centrum Paryża. Spacer po Dzielnicy 
Łacińskiej – Panteon, Pałac Luksemburski znajdujący się w pięknym 
Ogrodzie Luksemburskim, Sorbona. Następnie spacer po sercu Paryża 
– Wyspa La Cité z Sainte Chapelle, Katedra Notre Dame oraz dawny 
Pałac Sprawiedliwości, z którego zachowało się Conciergerie – więzienie 
rewolucyjne. Wizyta w Luwrze. Spacer o zachodzie słońca pięknymi 
ogrodami Tuileries, które ciągną się aż do Placu Zgody z wielkim  
obeliskiem Ramzesa II. Wieczorem wjazd na wieżę Eiffel’a – żelazną damę 
Paryża. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Pałac Inwalidów, 
gdzie pod wysoką kopułą znajduje się okrągła krypta z umieszczonym 
sarkofagiem Napoleona I, Pola Elizejskie – spacer najsłynniejszą aleją 
świata z Łukiem Triumfalnym. Pod Łukiem znajduje się niewielkie muzeum 
poświęcone historii tego obiektu oraz Grób Nieznanego Żołnierza, 
którego Płomień Pamięci jest symbolicznie rozpalany każdego wieczora. 
Na zakończenie przygody z Paryżem proponujemy fakultatywnie rejs 
statkiem po Sekwanie, podsumowujący wszystkie skarby Paryża. Dla 
osób niekorzystających z rejsu czas wolny na zakupy. Powrót do hotelu  
i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Całodzienna wycieczka autokarowa do zamków nad 
Loarą. Przejazd do zamku w Chambord, największej i najsłynniejszej 
rezydencji królów francuskich w dolinie Loary, wspaniałe dzieło architektury 
renesansu. Ogromna rezydencja ma ponad 400 pomieszczeń, otacza ją 
rozległy park i lasy. Następnie przejazd do Chenonceaux i zwiedzanie 
zamku Chenonceau, zwanego Zamkiem Dam (Château des Dames) 
ze względu na sześć kobiet, które jako jego właścicielki stopniowo go 
rozbudowywały. To niezwykle romantyczna budowla, wsparta na przęsłach 
nad łagodnym nurtem rzeki Cher i drugi po Wersalu najliczniej odwiedzany 
przez turystów zamek we Francji. Znajdziemy tu wspaniale wyposażone 
wnętrza, francuskie ogrody Diany i Katarzyny oraz skansen z warzywnikiem  
i winnicą. Wieczorem powrót do hotelu w Paryżu i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Wersalu – wizyta  
w rezydencji Ludwika XIV ze wspaniałymi ogrodami. Po południu wyjazd  
w drogę powrotną do Polski. 

Dzień 7: Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 4 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Paryżu, 
zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 100 EUR. OPCJONALNIE: dopłata 
do pokoju 1-osobowego - 300 zł, dopłata do obiadokolacji - 250 zł (4 obiadokolacje), rejs 
statkiem po Sekwanie - ok. 10 EUR.

TERMINY CENY
29.04 – 05.05.2018 1390 zł

27.05 – 02.06.2018 1390 zł

12.08 – 18.08.2018 1390 zł

16.09 – 22.09.2018 1350 zł

21.10 – 27.10.2018 1310 zł

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Lazurowe
Wybrzeże

Antibes - Grasse - Cannes - Saint-Tropez - Nicea - Monako - Werona

Spacer ale ją gwiazd
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy do Francji.

Dzień 2: Przyjazd do Antibes – miasta, w którym Nikos Kazantzakis napisał 
Greka Zorbę. Zobaczymy m. in. zamek Grimaldich (muzeum Picassa), 
bulwar nadmorski, Stary Port, twierdzę Fort Carre, w której więziono 
Napoleona Bonaparte. Wieczorem przejazd do hotelu na Lazurowym 
Wybrzeżu. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Grasse – stolicy perfum. Wizyta  
w perfumerii Fragonard, której tradycje sięgają XVIII wieku. W wytwórni 
znajduje się muzeum oraz salon sprzedaży, gdzie można kupić 
produkowane tradycyjnymi metodami wyroby perfumeryjne. Po południu 
przejazd do Cannes – najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej. 
Spacer nabrzeżem do pałacu festiwalowego. Następnie spacer wzdłuż Alei 
Gwiazd. Dla chętnych rejs na wyspę Św. Małgorzaty. Wieczorem powrót do 
hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek i indywidualne zwiedzanie. 
Możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej na półwysep Saint-Tropez 
do eleganckiego kąpieliska odwiedzanego przez gwiazdy filmowe, modelki 
i artystów. Spacer po typowym prowansalskim starym mieście, gdzie 
zobaczymy m. in.: Place des Lices i budynek posterunku policji, którego 
fasada jest dobrze znana z popularnej serii filmów o żandarmie, malowniczy 
port. Nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Nicei – ośrodka 
turystycznego o światowej renomie, położonego nad wspaniałą, błękitną 
Zatoką Aniołów. Spacer po centrum: Promenada Anglików biegnąca 
wzdłuż brzegu morza, spacer po niezwykle pięknym starym mieście  
z wąskimi uliczkami i malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, 
Wzgórze Zamkowe, skąd rozciąga się przepiękny widok na miasto i zatokę. 
Następnie przejazd do Księstwa Monako – jednego z najmniejszych 
państw w Europie, zajmującego powierzchnię 1,9 km2. Zwiedzanie: Rampe 
Major, Place du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym na szczycie 
Rocher, Katedra Św. Mikołaja, w której znajdują się groby biskupów  
i monakijskich książąt, w tym Gracji Patrycji i Rainiera III. Wieczorem 
przejazd do hotelu na terenie Włoch. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Werony. Zwiedzanie: 
Piazza Bra z okazałym rzymskim Amfiteatrem, spacer do Piazza dei Signiori 
oraz dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem. W godzinach 
wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 7:  Powrót do kraju w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach turystycznych lub apartamentach (3 we 
Francji na Lazurowym Wybrzeżu, 1 we Włoszech w okolicach Werony), pokoje 2-, 
3-osobowe z łazienkami, WYŻYWIENIE: 4 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie 
wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, 
WC), UBEZPIECZENIE NNW,CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, 
zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 85 EUR. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł, zniżka dla dziecka na 
dostawce (przy zakwaterowaniu z 2 dorosłymi) - 150 zł, dopłata do obiadokolacji -  
280 zł (4 obiadokolacje), rejs na Wyspy Leryńskie (Św. Małgorzaty) - doskonałe 
miejsce na wypoczynek w cieniu lasów eukaliptusowych i sosnowych - ok. 30 EUR, 
wycieczka na półwysep Saint Tropez - ok. 30 EUR (realizowana przy grupie min. 20 
osób chętnych).

TERMINY CENY
29.04 – 05.05.2018 1550 zł

27.05 – 02.06.2018 1590 zł

12.08 – 18.08.2018 1590 zł

16.09 – 22.09.2018 1590 zł

21.10 – 27.10.2018 1550 zł

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Szwajcarski
zegarek

Stein am Rhein - Neuhausen - Zurych - Bazylea - 
Lucerna - Berno - Gruyeres - Lozanna - Genewa

Bankierzy Europy
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd do  
Szwajcarii.

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do miejscowości Stein 
am Rhein. Spacer zaułkami średniowiecznej starówki, uważanej 
za jedną z najpiękniejszych w całej Szwajcarii. Zobaczymy tu 
zabytkowe mury, bramy miejskie oraz domy z pięknymi freskami. 
Przejazd do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie 
wodospad Rheinfall. Podziwianie wodospadu z tarasu widokowego. 
Dla chętnych rejs po rzece u podnóża wodospadu. Przejazd do  
Zurychu – największego miasta Szwajcarii. Spacer ulicą Bahnhofstrasse, 
pod którą znajdują się największe bankowe skarbce, taras widokowy 
Lindenhof – dawny posterunek rzymski, kościół Św. Piotra z największą 
tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumunster z witrażami autorstwa 
Marca Chagalla. Czas wolny. Wieczorem przejazd do hotelu na 
przedmieściach Zurychu. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Bazylei – miasta 
położonego na styku granic trzech państw: Szwajcarii, Niemiec  
i Francji. Spacer po ulicach Starego Miasta: katedra Munster z XI w. 
z charakterystyczną fasadą z czerwonego piaskowca, taras Pfalz  
z panoramą Renu, wieża targowa – najwyższy budynek Szwajcarii, 
plac Fischmarkt, fontanna postmodernistycznego twórcy Tinguely’ego. 
Następnie przejazd do Lucerny – zwiedzanie malowniczej starówki, 
z przepięknymi mostami Kapellbrucke i Spreuerbrucke z XII w. (w tym 
najsłynniejszy ponad 660-letni). Zobaczymy również: renesansowy 
Ratusz, barokowy kościół Jezuitów, pomnik umierającego lwa – jeden 
z najbardziej znanych w Szwajcarii. W trakcie zwiedzania czas wolny. 
Wieczorem przejazd do hotelu w okolicach Lucerny. Zakwaterowanie  
i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Berna – 
stolicy Szwajcarii ze starówką wpisaną na Listę Światowego  
Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy: wieżę zegarową, dom 
Alberta Einsteina, katedrę, gmach szwajcarskiego Parlamentu. 
Przespacerujemy się ulicą Kramgasse, wzdłuż której położone 
są kamienice z podcieniami i słynna Fontanna Wielkoluda. Z ota- 
czających miasto wzgórz można podziwiać ciekawy widok: 
równoległe rzędy czerwonych dachów, domostw stłoczonych na 
skrawku lądu, wciśniętym w zakole rzeki Aare. Po południu przejazd 
do Gruyeres, gdzie wytwarzany jest jeden z najbardziej znanych 
szwajcarskich serów. Zwiedzanie pomieszczeń, w których odbywa 
się produkcja oraz degustacja kilku rodzajów sera Gruyeres.  
Następnie przejazd do Lozanny – miasta malowniczo położonego 
nad Jeziorem Genewskim, siedziby MKOL. Spacer po starówce  
z okazałą katedrą gotycką, ze sławną XII-wieczną rozetą, staromiejskimi 
fontannami i imponującym Ratuszem. W trakcie zwiedzania czas wolny. 
Wieczorem przejazd w okolice Genewy. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie, a następnie zwiedzanie Genewy –  
europejskiej siedziby ONZ. Zobaczymy: Stare Miasto z placem du 
Bourg-de-Four, Katedrę Św. Piotra, w której wygłaszał kazania Kalwin, 
promenadę des Bastions z pomnikiem reformacji, park angielski ze 
słynnym zegarem kwiatowym, najwyższą w Europie fontannę Jet 
d’Eau (słup wody wysoki na 140 m). W trakcie zwiedzania czas wolny. 
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 6: Przyjazd do kraju około południa.
CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE:  3 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE 
NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawów słuchawkowych audio guide, 
podatku turystycznego - łącznie ok. 90 CHF. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 350 zł, dopłata do obiadokolacji - 300 zł (3 obiadokolacje).

TERMINY CENY
28.04 – 03.05.2018 1490 zł

29.05 – 03.06.2018 1490 zł

14.08 – 19.08.2018 1450 zł

18.09 – 23.09.2018 1450 zł

23.10 – 28.10.2018 1450 zł

6 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Tea Time
London

Londyn - Windsor - Oxford

Na herbatkę do Królowe j
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.

Dzień 2: Rano przejazd do Anglii (przeprawa promem lub przejazd 
Eurotunelem). Około południa przyjazd do Londynu. Zwiedzanie miasta: 
ogrody królewskie Green Park, Pałac Buckingham – rezydencja królewska, 
Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii oraz reprezentacyjna aleja 
The Mall, Trafalgar Square z pomnikiem Nelsona, National Gallery – jedna 
z najsłynniejszych galerii malarstwa na świecie, London Eye – największe 
koło obserwacyjne na świecie, Gmach Parlamentu, Opactwo Westminster 
Abbey – miejsce koronacji, ślubów i pochówku monarchów brytyjskich, 
wieża Big Ben, Whitehall – ulica stanowiąca ośrodek władzy politycznej  
w Anglii, Downing Street – siedziba premiera, budynki Końskiej Królewskiej 
Gwardii oraz Admiralicji, Waterloo Bridge. Nocleg w hotelu.

Dzień 3: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu: Greenwich ze Starym 
Obserwatorium Królewskim – miejsce, przez które przechodzi południk 
zerowy, Tower of London i London Bridge – najsłynniejszy most na 
Tamizie, City – gdzie zobaczymy słynną giełdę finansową oraz Bank  
of England, Katedra Św. Pawła, Chinatown, Piccadilly Circus – serce 
stolicy Anglii, Leicester Square oraz Covent Garden. Czas wolny na ulicy 
handlowej Oxford Street. Następnie Galeria Figur Woskowych Madame 
Tussauds i wizyta w British Museum ze słynnymi mumiami egipskimi. 
Nocleg w hotelu.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Windsoru – zwiedzanie największego 
zamieszkałego zamku świata, siedziby rodowej królów Anglii: apartamenty, 
domek lalek królowej Mary, Kaplica Św. Jerzego. Następnie przejazd do 
Oxfordu, siedziby najstarszego uniwersytetu w Anglii. Zwiedzanie miasta,  
w tym m. in.: University College, Christ Church College, kościół uniwersytecki, 
Merton College, Carfax Tower – wieża zegarowa i obserwacyjna, budynek 
Senatu. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie, a następnie dalsze zwiedzanie 
Londynu: Hyde Park, Łuk z Pomnikiem Wellingtona – zwycięzcy Napoleona 
pod Waterloo, dom towarowy Harrods, wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. 
Czas wolny na zakupy pamiątek. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

Dzień 6: Przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

TERMINY CENY
28.04 – 03.05.2018 1470 zł

29.05 – 03.06.2018 1470 zł

14.08 – 19.08.2018 1450 zł

18.09 – 23.09.2018 1450 zł

23.10 – 28.10.2018 1390 zł

6 dni

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE:  3 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE:  3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE 
NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej  
w Londynie, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 160 GBP. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł, dopłata do obiadokolacji 
- 270 zł (3 obiadokolacje).

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Kraje
Beneluxu

Luksemburg - Waterloo - Brugia - Bruksela - 
Rotterdam - Antwerpia - Haga - Amsterdam 

Najpięknie jszy balkon Europy
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
teren Niemiec w kierunku Luksemburga.

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do Luksemburga. Prze- 
jazd przez Dzielnicę Europejską Luksemburga. Spacer po mieście: 
Plac Konstytucji, Katedra Najświętszej Marii Panny, Plac Wilhelma  
i Pałac Książęcy, Plac Armii, ulica de la Corniche zwana najpiękniejszym 
balkonem Europy oraz Casemates du Bock – barokowe umocnienia 
obronne wykute w skale. Po zwiedzaniu odjazd w kierunku Brukseli. 
Przyjazd do Waterloo – zwiedzanie miejsca, gdzie 18 czerwca 1815 
roku miała miejsce ostatnia bitwa Napoleona, jedna z najważniejszych  
i decydujących bitew w dziejach Europy. Przejazd do hotelu. Zakwatero-
wanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Brugii i spacer uliczkami 
Starego Miasta: Begijnhof, Szpital Św. Jana, kościół Najświętszej  
Marii Panny, Plac Burg z gotyckim ratuszem i Bazyliką Najświętszej  
Krwi, Rynek z dzwonnicą i Sukiennicami. Przejazd do Brukseli: Park 
Pięćdziesięciolecia z Łukiem Triumfalnym, Rondo Schuma i budynki Unii 
Europejskiej. Przejazd w kierunku centralnej części miasta. Zwiedzanie: 
Katedra Św. Michała i Św. Guduli, Pałac Królewski, Wzgórze Sztuki i Grand 
Place – brukselski rynek z pięknym ratuszem i barokowymi cechowymi 
kamieniczkami. W programie również dwa słynne brukselskie pomniki – 
fontanny: Manneken Pis i Jeanneke Pis. Czas wolny. Powrót do hotelu 
i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Rotterdamu. Wizyta 
na Euromaszcie, najwyżej położonej platformie widokowej w Holandii. 
Następnie przejazd do Antwerpii. Spacer po mieście, zwiedzanie m. in.: 
Katedry Najświętszej Marii Panny, będącej jedną z najwyższych budowli 
sakralnych na świecie, Grote Markt z renesansowym ratuszem i XVI-
wiecznymi bogato zdobionymi kamieniczkami, Zamku Hett Steen z XII 
wieku – najstarszego budynku w mieście. Przejazd do Hagi i zwiedzanie: 
Binnenhof (Domy Parlamentu), Pałac Pokoju. Wizyta w Madurodam, czyli 
parku Holandia w miniaturze. Przejazd do Scheveningen, nadmorskiej 
dzielnicy Hagi. Czas wolny. Przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Zaanse Schans – 
skansenu wiatraków koło Amsterdamu oraz wizyta na farmie serowej. 
Przejazd do Amsterdamu. Wizyta w szlifierni diamentów z możliwością 
zakupów, Rijksmuseum lub Van Gogh Museum. Spacer uliczkami miasta, 
wizyta na targu kwiatowym na kanale Singel, Plac Dam z Pałacem 
Królewskim, wiecznie tłoczna ulica Damrak. Rejs po kanałach Amsterdamu 
i wieczorny spacer po Dzielnicy Czerwonych Latarni (Red Light District). 
Czas wolny. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 6: Przyjazd do kraju w godzinach przedpołudniowych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE:  3 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE 
NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, 
zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 65 EUR. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 240 zł, dopłata do obiadokolacji 
- 210 zł (3 obiadokolacje).

TERMINY CENY
28.04 – 03.05.2018 1330 zł

29.05 – 03.06.2018 1330 zł

14.08 – 19.08.2018 1390 zł

18.09 – 23.09.2018 1280 zł

23.10 – 28.10.2018 1280 zł

6 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Bajkowe
Zamki Bawarii

Neuschwanstein - Hochenschwangau - Linderhof - Monachium

Zamki  Ludwika Szalonego
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy. 

Dzień 2: Przejazd wzdłuż alpejskich krajobrazów do zamków Ludwika 
Bawarskiego – Neuschwanstein oraz Hochenschwangau. Niepowta-
rzalna i bajkowa architektura zamków przyczyniła się do faktu, że jest 
to najbardziej uroczy zakątek Bawarii. Spacer do Mostu Marienbricke,  
z którego rozciąga się niepowtarzalny widok i który łączy dwa brzegi 
wąwozu Poellat. Przejazd do hotelu i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Linderhof, gdzie znajduje się najmniejszy 
i najpiękniejszy z zamków Ludwika Bawarskiego. Po zwiedzeniu ogrodów 
zamku przejazd w kierunku Alp, do najwyższego niemieckiego szczytu 
Zugspitze. Dla chętnych wjazd na szczyt kolejką zębatą (ok. 30 minut), 
zjazd kolejką linową (ok. 10 minut). Po południu zwiedzanie słynnej 
alpejskiej miejscowości Garmisch-Partenkirchen, w której odbywają się  
zawody skoków narciarskich zaliczane do Turnieju Czterech Skoczni. 
Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Monachium – stolicy 
Bawarii. Zwiedzanie Starego Miasta: Katedra Najświętszej Marii Panny, 
Ratusz, Rezydencja Wittelsbachów, a następnie zwiedzanie Olimpiapark 
– miasteczka olimpijskiego, gdzie w 1972 roku odbywały się Igrzyska 
Olimpijskie. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Dzień 5: Powrót do kraju około południa.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE 
NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Monachium 
(metro), opłat za lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide, 
podatku turystycznego - łącznie ok. 60 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 280 zł, dopłata do obiadokolacji - 140 zł (2 obiadokolacje), wjazd 
kolejką na szczyt Zugspitze - ok. 50 EUR. 

TERMINY CENY
28.04 – 02.05.2018 890 zł

30.05 – 03.06.2018 890 zł

15.08 – 19.08.2018 890 zł

19.09 – 23.09.2018 850 zł

24.10 – 28.10.2018 850 zł

5 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Kraje 
Nadbałtyckie

Tallin - Helsinki - Ryga - Wilno

Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Litwę, Łotwę do Estonii.

Dzień 2:  Przejazd do Tallina, do willowej dzielnicy Kadriorg, gdzie 
zobaczymy barokowy pałac wybudowany dla Piotra I Wielkiego, otoczony 
pięknymi ogrodami i parkiem. Następnie przejazd do centrum Tallina  
i zwiedzanie miasta: Górne Miasto – Zamek Toompea z basztą Pikk 
Herman, sobór Aleksandra Newskiego, katedra Marii Panny Toomkirik  
z punktem widokowym na Dolne Miasto. Kolejno zwiedzanie Dolnego 
Miasta: ulica Krótka i Długa, rynek z ratuszem i apteką Ratuszową, 
malownicze średniowieczne zaułki, kamienice cechowe i gildie, kamienice 
Trzy Siostry, kościół Św. Olafa, baszta Gruba Małgorzata. Przejazd do 
hotelu w okolicy Tallina, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Wczesne śniadanie. Przejazd do portu, przeprawa promem 
do Helsinek. Dwugodzinny rejs. Przejazd pod stadion olimpijski, 
będący głównym obiektem letnich igrzysk w 1952 r. Następnie przejazd 
w okolicę Temppeliaukio  –  słynnego Kościoła Skalnego. Piesze zwie- 
dzanie centrum: monumentalna ulica Mannerheiminitie – po drodze  
zobaczymy m. in.: Muzeum Narodowe, Parlament, Muzeum Sztuki 
Współczesnej Kiasma, a także ulica Rautatientori, gdzie znajdują się 
perły architektury narodowego romantyzmu – Teatr Narodowy i Dworzec  
Główny. Zobaczymy również Muzeum Sztuki Ateneum, Plac Senacki 
z pomnikiem cara Aleksandra II, katedrę luterańską, siedzibę premiera 
i uniwersytetu. Na koniec wizyta w Soborze Uspieńskim. Po zwiedzaniu 
obiadokolacja w restauracji i czas wolny na ulicy Kauppatori – centralnym  
placu Helsinek (możliwość spróbowania fińskiej kuchni). Kolejno  
przejazd autokarem na prom. Wypłynięcie do Tallina. Przejazd do hotelu 
i nocleg. 

Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rygi. Najpierw 
zobaczymy ryską secesję – spacer tzw. Szlakiem Ryskich Klejnotów 
Art Nouveau. Piesze zwiedzanie miasta: Pomnik Wolności – symbol 
niepodległości, Łotewska Opera Narodowa, ryska starówka – Mała i Duża 
Gildia, Koci Dom, pozostałości fortyfikacji – Baszta Prochowa, Brama 
Szwedzka, kamienice Trzej Bracia, katedra luterańska, rynek z Domem 
Bractwa Czarnogłowych i Domem Wagi, kościół luterański Św. Piotra, 
panorama ryskiej starówki z drugiego brzegu Dźwiny. Po zwiedzaniu 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie, zwiedzanie stolicy Litwy – Wilna: 
kaplica Ostrobramska ze słynnym obrazem Matki Boskiej, Cerkiew Św. 
Ducha, Wieża Giedymina, klasztor Bazylianów i Cela Konrada, gdzie 
więziony był Adam Mickiewicz, wraz z innymi filomatami, kościół Św.  
Kazimierza – patrona Litwy, Plac Ratuszowy, kamienica Joanny 
Mickiewiczowej – ostatnie miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewicza. 
Po południu wizyta na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywa wielu  
wybitnych Polaków, pomnik Mickiewicza, kościół Św. Piotra i Pawła – 
perła baroku. Czas wolny na posiłek. Przed wyjazdem wizyta na Wzgórzu 
Trzech Krzyży – ostatnie spojrzenie na panoramę starówki wileńskiej.  
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 6: Przyjazd do kraju we wczesnych godzinach porannych. 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE:  3 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC) oraz 
przeprawy promowe (Tallin - Helsinki - Tallin), UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż 
Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników,  
zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 45 EUR oraz napojów do 
obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł.

TERMINY CENY
28.04 – 03.05.2018 1490 zł

29.05 – 03.06.2018 1490 zł

14.08 – 19.08.2018 1390 zł

18.09 – 23.09.2018 1390 zł

23.10 – 28.10.2018 1390 zł

6 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Duński  
Weekend

Kopenhaga - Helsingør - Malmö

Skandynawskie legendy
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd do 
Niemiec do Rostock.

Dzień 2:  W godzinach porannych przeprawa promowa Rostock –  
Gedser. Przejazd autokarem do Kopenhagi. Zwiedzanie miasta: główna 
ulica miasta Stroget, fontanna bogini Gefion, Katedra, Christiansborg, 
Pałac Królewski Amalienborg, Ratusz Miejski. Czas wolny w Nyhavn – 
nowym porcie. Możliwość rejsu statkiem wycieczkowym po kopenhaskich 
kanałach. Przejazd do Browarów Carlsberg, zwiedzanie muzeum i de-
gustacja piwa. Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd na nabrzeże pod pomnik uważany za symbol 
miasta – Syrenkę Kopenhaską (Den Lille Havrue). Wyjazd poza stolicę 
do zamku Kronborg w Helsingørze, który Szekspir nazwał Elsynorem  
i uczynił siedzibą duńskiego księcia Hamleta. Po wizycie na zamku 
przeprawa promowa przez cieśninę Sund do Szwecji. Przejazd autokarem 
do Malmö. Zwiedzanie miasta: renesansowy Ratusz Miejski, Lilla Torg – 
Mały Rynek, czas wolny na posiłek we własnym zakresie i zakup pamiątek. 
Przejazd pod Turning Torso – najwyższy budynek w Skandynawii i atrakcję  
architektoniczną miasta. Następnie przejazd przez most Öresund. Sam 
most liczy sobie 8 km, w najwyższym miejscu wznosi się 70 m ponad 
poziom wody. Za mostem 4 km drogi (i linii kolejowej) biegnie przez 
sztuczną wyspę Pepparholmen, kolejne 4 km to tunel po stronie duńskiej. 
Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Gedser, przeprawa 
promowa do Rostock. Powrót przez Niemcy do kraju. Przyjazd do Polski  
w późnych godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE 
NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za przeprawy promowe, opłat 
za lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 
650 DKK. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 200 zł, dopłata do 
obiadokolacji - 220 zł (2 obiadokolacje).

TERMINY CENY
28.04 – 01.05.2018 1300 zł

31.05 – 03.06.2018 1290 zł

06.09 – 09.09.2018 1290 zł

04.10 – 07.10.2018 1290 zł

4 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Słoweńskie
Perełki

Lublana -  Jaskinia Postojna - Piran - Triest - Bled

z wypoczynkiem nad morzem
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Słowenii.

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do Lublany – stolicy Słowenii, 
niemal 300-tysięcznego miasta, które jest najważniejszym ośrodkiem 
kulturalnym, naukowym i administracyjnym Słowenii. Turystów przyciąga 
kameralna starówka, której charakter wynika głównie z zabudowy 
renesansowej, barokowej i modernistycznej. Śródmiejskie parki oraz 
nadbrzeża rzeki Lublanicy zachęcają do spacerów. Nad Starym Miastem 
górują natomiast wzgórza Tivolski vreh, Golovec oraz zamkowe z Lublańskim 
Zamkiem, z których roztaczają się malownicze widoki. Podczas spaceru 
po mieście zobaczymy m. in.: Kościół Świętej Trójcy, Zamek Lublański  
(z zewnątrz), Most Smoka oraz Park Tivoli. Po zwiedzaniu stolicy Słowenii 
przejazd do Jaskini Postojnej – największej i najczęściej odwiedzanej  
w Europie jaskini typu klasyczny kras. Po zwiedzaniu skalnych podziemnych 
labiryntów przejazd do położonego nieopodal jednego z najbardziej 
malowniczych cudów historii ludzkości – Zamku Predjama, osadzonego od 
ponad 700 lat na 123-metrowym klifie. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu nad 
morzem, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, dzień wypoczynku nad morzem. Dla chętnych po 
południu rejs statkiem do Piranu, bardzo klimatycznego nadmorskiego miasta 
ze średniowiecznym stylem wąskich uliczek. Typowo śródziemnomorskiego 
charakteru nadaje mu zabudowa, wznosząca się stopniowo od linii 
brzegowej. Spacer po mieście. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, czas wolny na plaży. Dla chętnych wycieczka do poło-
żonego nieopodal włoskiego Triestu, dużego i gwarnego miasta portowego, 
zwanego miastem nauki (siedziba wielu ośrodków naukowych oraz 
badawczych), z mnóstwem luksusowych sklepów oraz restauracji. To mekka 
kawoszy, a zdecydowanie warte odwiedzenia są kawiarenki Caffe Tommaseo, 
działająca od 1825 roku, czasów Habsburgów, a także Torinese na Corso 
Italia, której wnętrze do złudzenia przypomina statek. Główne atrakcje Triestu 
skupiają się wokół najważniejszych placów miejskich – Piazza Unita d'Italia 
oraz Piazza del Borsa. To tutaj znajdziemy także siedziby urzędów, okazałe 
pałace, gmachy i knajpki. Spacer po zabytkowym centrum miasta, wizyta  
w porcie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie, przejazd do miejscowości Bled, perełki słoweńskiej natury. 
Bled i jego okolica dzięki swojemu naturalnemu pięknu, jest jednym z najbardziej 
urokliwych miejsc wypoczynkowych w Alpach. Charakteryzuje się leczniczym 
klimatem umiarkowanym oraz termalną wodą źródlaną. Zapraszamy na spacer 
wokół jeziora – będzie można rozkoszować się pięknymi alpejskimi widokami. 
Dla chętnych wizyta na zamku górującym nad miastem i rejs łodzią na malutką 
wyspę położoną na środku jeziora, skrywającą dzwonnicę, kościółek, plebanię 
oraz małą samotnię. Polecamy również zajrzeć do jednej z licznych kawiarni 
i restauracji na tradycyjne kremšnite, czyli bledzkie kremówki. Po zwiedzaniu 
wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Polski w późnych godzinach nocnych  
i zakończenie wycieczki.

TERMINY CENY
20.06 – 24.06.2018 1190 zł

19.09 – 23.09.2018 1150 zł

5 dni

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE:  3 noclegi w hotelu nad morzem, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE:  3 śniadania, 3 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, 
zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 50 EUR. OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł, rejs tatkiem do Piranu - ok. 15 EUR, Bled 
- rejs na wyspę i zwiedzanie zamku - ok. 35 EUR.

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.
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Litewskim
Szlakiem

Dzień 1: Wyjazd z kraju według rozkładu jazdy. Nocny przejazd na Litwę.

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do Wilna. Zwiedzanie miasta: 
kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, następnie Cerkiew Św. Ducha 
– miejsca prawosławnych pielgrzymek do grobu Trzech Męczenników 
uznanych za świętych (jedna z najpiękniejszych cerkwi w Wilnie), Wieża  
Giedymina, Klasztor Bazylianów i Cela Konrada, gdzie był więziony Adam 
Mickiewicz, wraz z innymi filomatami, kościół Św. Kazimierza – patrona 
Litwy, Plac Ratuszowy, kamienica Joanny Mickiewiczowej – ostatnie 
miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewicza. Na koniec wizyta na 
Uniwersytecie Wileńskim. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, a po nim dalsze zwiedzanie miasta: cmentarz na 
Rossie, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków, muzeum i pomnik 
Adama Mickiewicza, kościół Św. Piotra i Pawła – perła baroku. Następnie 
przejazd do Trok – malowniczo położonego nad kilkoma jeziorkami 
miasteczka, z pięknym zamkiem na wyspie. Zobaczymy Muzeum na 
zamku trockim oraz Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  
w Trokach z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej.

Dzień 4: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wejście na Wzgórze Trzech 
Krzyży – ostatnie spojrzenie na panoramę starówki wileńskiej. Przejazd do 
Kowna – zwiedzanie starówki kowieńskiej: ruiny zamku, ujście Wilii do 
Niemna, Kościół Bernardynów słynący z produkcji tabaki, Ratusz zwany 
białym łabędziem, Katedra w Kownie. W godzinach wieczornych wyjazd 
do Polski.

Dzień 5: Przyjazd do kraju we wczesnych godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu *** (w Wilnie), pokoje 2-, 3-osobowe z łazien- 
kami, WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal  
Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 30 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 120 zł, dopłata do obiadokolacji - 90 zł (2 obiadokolacje).

Lwowskie
Wspomnienia

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy.

Dzień 2: Przyjazd do Lwowa w godzinach porannych. Zwiedzanie: dominu-
jący nad miastem Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej, barokowa 
Katedra Św. Jura z kryptą zmarłych metropolitów, Uniwersytet Lwowski 
– jedna z najstarszych uczelni wyższych Europy Środkowej, Politechnika 
Lwowska – najstarsza polska uczelnia techniczna, Cmentarz Łyczakowski 
– najbardziej znany cmentarz Lwowa i jeden z najpiękniejszych polskich 
cmentarzy, miejsce wiecznego spoczynku wielu wybitnych, zasłużonych 
dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki. Po zwiedzaniu przejazd na nocleg.

Dzień 3: Śniadanie i dalsze zwiedzanie Lwowa: Stare Miasto, Rynek z ota- 
czającymi go kamienicami, dzielnica ukraińska, romańska i żydowska, 
jedyna w swoim rodzaju Katedra Ormiańska zbudowana na wzór katedry  
z armeńskiego miasta Ani, Katedra Łacińska pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, manierystyczna Kaplica 
Boimów, Cerkiew Wołoska. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu na nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na wycieczkę po 
Roztoczu: Krechów – perła ukraińskiej części Roztocza i Jaworowskiego 
Parku Narodowego. W programie: Monastyr Ojców Bazylianów z cudowną 
ikoną Matki Boskiej Werchrackiej, spacer do cudownego źródełka  
z kapliczką i figurą Matki Bożej. Przejazd do Żółkwi, miasta założonego 
przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, gdzie zobaczymy m. in.: 
Zamek Żółkiewskich, Stary Rynek, kościół polski, zabytkową cerkiew.  
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do kraju.

Dzień 5: Przyjazd w godzinach rannych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu *** (w okolicach Lwowa), pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami, WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal  
Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 300 UAH. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 120 zł, dopłata do obiadokolacji - 70 zł (2 obiadokolacje).

TERMINY CENY
02.05 – 06.05.2018 690 zł

30.05 – 03.06.2018 690 zł

15.08 – 19.08.2018 690 zł

19.09 – 23.09.2018 650 zł

24.10 – 28.10.2018 610 zł

5 dni 5 dni

TERMINY CENY
02.05 – 06.05.2018 790 zł

30.05 – 03.06.2018 790 zł

15.08 – 19.08.2018 750 zł

19.09 – 23.09.2018 690 zł

24.10 – 28.10.2018 690 zł

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot. Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYCIECZKI



Zamki
Czeskie

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd na teren Czech, 
do pięknego Ołomuńca. Zwiedzanie miasta: Zamek Ołomuniecki (z ze-
wnątrz). Zwiedzanie wnętrz Pałacu Arcybiskupów. Następnie spacer w stro- 
nę Rynku Starego Miasta, a na nim dwa symbole Ołomuńca: Kolumna 
Trójcy Przenajświętszej z pozłacanymi posągami w stylu barokowym, 
wysoka na 35 m, wpisana w 2000 r. na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO oraz gotycki ratusz z cennymi wnętrzami socrealistycznym 
wariantem zegara astronomicznego. Następnie spacer po Rynku. Po 
zwiedzaniu przejazd w okolice Brna na nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Telcza, miasta 
wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie: Kościół Farny Św. Jakuba, 
Kościół Św. Ducha, Rynek (trójkątny). Następnie przejazd do Jindřichův 
Hradec – zwiedzanie zamku. Cały kompleks jest trzecim co do wielkości 
w Czechach, po Zamku Praskim i Czeskim Krumlovie. Przejazd nad 
Wełtawę do Zamku Hluboká, który jest jednym z najbardziej znanych 
czeskich zamków. Jest uważany również za najładniejszą pańską  
siedzibę mieszkalną w Czechach. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu 
i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Czeskich Budziejo-
wic. Zwiedzanie historycznego centrum, m. in.: rynek z ratuszem i Czarną 
Wieżą, dominikański klasztor z Białą Wieżą, mury miejskie. Przejazd 
do Czeskiego Krumlova, miasteczka wpisanego na Listę UNESCO. 
Spacer wąskimi uliczkami po Starym Mieście. Przejście do górującego 
nad miastem zamku, usytuowanego na skale wznoszącej się stromo 
nad Wełtawą. Spacer po zamku i okalających go ogrodach. Po zwiedzaniu 
wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do kraju późnym wieczorem.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawów słuchawkowych audio guide - 
łącznie ok. 800 CZK oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 100 zł, dopłata do obiadokolacji - 100 zł (2 obiadokolacje), zwiedzanie 
Browaru České Budějovice, wraz z degustacją piwa - ok. 200 CZK.

Słowacka
Kraina

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd na teren 
Słowacji, do Bratysławy, rozpościerającej się na obydwu brzegach Dunaju. 
Zwiedzanie stolicy Słowacji. Zobaczymy m. in.: Zamek Bratysławski, 
katedrę gotycką Św. Marcina – symbol kościelny Bratysławy, Bramę 
Michalską, jeden z najpiękniejszych bratysławskich pałaców rokokowych  
– Pałac Mirbacha, a także Rynek Główny. Po południu wizyta w jednej 
z winnic położonej w okolicy Bratysławy – degustacja słowackiego wina. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Demianowskiej Jaskini 
Wolności – najpiękniejszej jaskini Tatr Niskich na Słowacji, która słynie  
z różnobarwnych nacieków, niezwykłych form skalnych oraz podziemnych 
jeziorek krasowych. Godzinne przejście korytarzami jaskini. Następnie 
przejazd do Bešeňovej. Pobyt w parku termalnym Gino Paradise 
Bešeňová oferującym odkryte baseny z wodą termalną i atrakcjami 
wodnymi. Następnie przejazd do Popradu. Spacer po mieście i przejście 
do dzielnicy Spiska Sobota, która jest zachowana niemal w niezmienionej 
formie dawnego miasta. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Tatrzańskiej Łomnicy, 
urokliwej miejscowości położonej u stóp szczytu Łomnicy – drugiego co 
do wysokości szczytu w Tatrach. Spacer po miasteczku, wjazd kolejką 
kabinową nad Łomnicki Staw. Spacer wzdłuż jeziora polodowcowego, 
odpoczynek, podziwianie panoramy miasta i Tatr. Dla chętnych wjazd 
kolejką wiszącą na szczyt Łomnicy (2634 m n.p.m.). Następnie zjazd kolejką 
do Tatrzańskiej Łomnicy. Przejazd do Zamku Orawskiego na zwiedzanie: 
ekspozycja archeologiczna, przyrodnicza i historyczna. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelach **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazien- 
kami, WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki,  
TRANSPORT: przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal  
Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz do parku termalnego Bešeňová, degustacji 
wina, opłat za lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie 
ok. 55 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 100 zł, dopłata do 
obiadokolacji - 100 zł (2 obiadokolacje).

TERMINY CENY
01.05 – 03.05.2018 650 zł

31.05 – 02.06.2018 650 zł

17.08 – 19.08.2018 610 zł

14.09 – 16.09.2018 610 zł

12.10 – 14.10.2018 590 zł
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3 dni 3 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

TERMINY CENY
01.05 – 03.05.2018 600 zł

31.05 – 02.06.2018 600 zł

17.08 – 19.08.2018 600 zł

14.09 – 16.09.2018 600 zł

12.10 – 14.10.2018 600 zł

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYCIECZKI
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Cesarski
Wiedeń

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd w oko-
lice Brna, zwiedzanie jaskiń Morawskiego Krasu. W godzinach 
wieczornych przyjazd do Wiednia. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do centrum Wiednia. Przejazd 
staromiejską obwodnicą – Ringiem, z reprezentacyjnymi budowlami. 
Zwiedzanie miasta: zespół pałacowo-ogrodowy Schönbrunn – letnia 
rezydencja Habsburgów (barokowa budowla wabi takimi atrakcjami  
jak czarujący krajobraz parkowy), Palmiarnia, Glorietta i ogród 
zoologiczny, Belweder – obecnie galeria malarstwa i rzeźby, Kościół  
pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza, Hundertwasserhaus – 
przykład eklektyzmu w architekturze. Przejazd na Kahlenberg –  
wzgórze z kaplicą Jana III Sobieskiego, po drodze postój na Grinzingu 
– wiosce winiarzy (wieczór przy winie). Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wiednia: Katedra Św. 
Stefana – symbol Wiednia i najważniejsza budowla gotycka w Austrii,  
Kärntner Strasse, Opera, Muzeum Historii i Sztuki, Plac Marii Teresy, 
Muzeum Historii Naturalnej, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, 
ulica Graben, Parlament, Ratusz, Uniwersytet i Kościół Wotywny.  
W godzinach popołudniowych wyjazd z Wiednia w drogę powrotną do 
Polski. Przyjazd do kraju w godzinach nocnych. 

Praskie
Impresje

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do Kutnej Hory. 
Zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
jednocześnie jednego z najciekawszych i najcenniejszych miast w okolicach 
Pragi. W programie zwiedzanie muzeum srebra, jednego z najsłynniejszych 
kościołów w Czechach – Katedry Św. Barbary. Podczas spaceru po 
Starówce zobaczymy m. in. gotycką Kamienną Fontannę i Kolumnę Zarazy. 
Po południu przejazd do Pragi. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie miasta: spacer po Placu Wacława – miejscu 
najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów i zebrań publicznych, 
pomnik patrona Czech Św. Wacława, Muzeum Narodowe będące symbolem 
czeskiego odrodzenia narodowego, ulica Na Prikopie, Brama Prochowa, 
Dom Miejski, Rynek Starego Miasta ze słynnym zegarem Orloj, pomnik 
reformatora religijnego Jana Husa, Kościół Tyński, Kościół Św. Mikołaja. 
Zwiedzanie Dzielnicy Żydowskiej (z zewnątrz). Powrót do hotelu. Wieczorem 
dla chętnych przejazd do miasta na spacer – Praga nocą. Nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie i dalsze zwiedzanie Pragi – Wzgórze 
Zamkowe: Klasztor na Strahovie, Praska Loreta, Zamek Praski – czyli Hrad, 
Katedra Św. Wita, Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, spacer przez 
Małą Stranę i Most Karola do Rynku Staromiejskiego. Po południu wyjazd  
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 
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3 dni 3 dni

TERMINY CENY
29.04 – 01.05.2018 610 zł

03.05 – 05.05.2018 610 zł

31.05 – 02.06.2018 610 zł

17.08 – 19.08.2018 610 zł

14.09 – 16.09.2018 590 zł

12.10 – 14.10.2018 610 zł

09.11 – 11.11.2018 590 zł

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu **/*** w okolicy Wiednia, pokoje 2-, 3-osobowe  
z łazienkami, WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki,  
TRANSPORT: przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal  
Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 55 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 180 zł, dopłata do obiadokolacji - 120 zł (2 obiadokolacje), wino w dzielnicy 
Grinzing - ok. 3,5 EUR.

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 800 CZK. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 120 zł, dopłata do obiadokolacji - 80 zł (2 obiadokolacje), uroczysta kolacja 
przy muzyce w tradycyjnej czeskiej restauracji - ok. 20 EUR (realizowana przy grupie min. 
20 osób chętnych).

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

TERMINY CENY
29.04 – 01.05.2018 590 zł

03.05 – 05.05.2018 590 zł

31.05 – 02.06.2018 590 zł

17.08 – 19.08.2018 590 zł

14.09 – 16.09.2018 550 zł

12.10 – 14.10.2018 590 zł

09.11 – 11.11.2018 590 zł

WYCIECZKI



Węgierskie
Przysmaki

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy  
i Słowację. W godzinach popołudniowych przyjazd do Budapesztu, 
zwiedzanie miasta: Parlament – symbol miasta, Opera, Bazylika Św. 
Stefana – miejsce przechowywania najważniejszej węgierskiej relikwii 
– zmumifikowanej dłoni pierwszego króla Madziarów. Rejs statkiem po 
Dunaju. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie: Wyspa Małgorzaty – miejsce 
wypoczynku mieszkańców miasta, Wzgórze Zamkowe – najbardziej 
reprezentacyjne miejsce w Budapeszcie, Zamek Królewski – siedziba 
węgierskich królów, kościół Św. Macieja, Baszta Rybacka, z której można 
podziwiać piękną panoramę miasta. Po południu relaks na basenach 
termalnych Szechenyiego. Wieczorem przejazd na Wzgórze Gellerta, 
wznoszące się nad Dunajem. Powrót do hotelu i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Szentendre – 
zwiedzanie Muzeum Marcepana (możliwość zakupu słodyczy). Przejazd 
do Visegradu z zachowanymi ruinami średniowiecznej twierdzy – 
stąd roztacza się cudowny widok na Dunaj. Następnie przejazd do 
Esztergom, zwiedzanie Bazyliki – największego kościoła na Węgrzech. 
Po południu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do kraju  
w godzinach nocnych. 

Niemieckie
Trio

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do Poczdamu – 
miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie 
kompleksu pałacowo-ogrodowego Sanssouci, w tym m. in.: Nowy  
Pałac, Oranżeria oraz spacer po ogrodach. Dzisiaj pałace Parku  
Sanssouci stanowią zapierające dech w piersiach kulisy takich imprez, 
jak Poczdamskie Koncerty Dworskie czy festiwale muzyczne. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do centrum Berlina. Zwiedzanie  
miasta: Aleksanderplatz – słynny plac w centrum stolicy nazwany 
na cześć cara Aleksandra, znana aleja Unter den Linden, Brama  
Brandenburska – jeden z najbardziej charakterystycznych punktów  
miasta, Statua Zwycięstwa, Gmach Reichstagu – siedziba parlamentu, 
Muzeum Pergamońskie – jedno z najsławniejszych muzeów europejskich, 
słynące ze zbiorów antycznej architektury oraz hellenistycznej rzeźby, 
Europa Center, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche – Kościół Pamięci 
Cesarza Wilhelma, ulica Kurfürstendamm pełna eleganckich sklepów 
światowych projektantów mody. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Tropical Islands – 
największego w Europie kompleksu krytych basenów, w którym stworzono 
warunki przypominające tropikalną wyspę. Po południu wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Przyjazd do kraju w godzinach nocnych. 
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CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie 
ok. 11000 HUF. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 180 zł, dopłata 
do obiadokolacji - 90 zł (2 obiadokolacje), uroczysta kolacja przy muzyce w tradycyjnej 
węgierskiej restauracji - ok. 25 EUR (realizowana przy grupie min. 20 osób chętnych).

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 2 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd autokarem, UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, zestawów 
słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 70 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 
1-osobowego - 250 zł, dopłata do obiadokolacji - 110 zł (2 obiadokolacje).

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

3 dni 3 dni

WYCIECZKI

TERMINY CENY
29.04 – 01.05.2018 620 zł

03.05 – 05.05.2018 620 zł

31.05 – 02.06.2018 620 zł

17.08 – 19.08.2018 590 zł

14.09 – 16.09.2018 590 zł

12.10 – 14.10.2018 610 zł

09.11 – 11.11.2018 590 zł

TERMINY CENY
29.04 – 01.05.2018 670 zł

03.05 – 05.05.2018 670 zł

31.05 – 02.06.2018 670 zł

17.08 – 19.08.2018 650 zł

14.09 – 16.09.2018 650 zł

12.10 – 14.10.2018 650 zł

09.11 – 11.11.2018 650 zł



Włochy Cesenatico - Rawenna - San Marino -  

Rzym - Wenecja - wypoczynek nad morzem

Dolce  Vita  in  Italia
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch.  

Dzień 2: Przyjazd w godzinach południowych do hotelu. Zakwaterowanie. 
Odpoczynek. Spacer po okolicy. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i samodzielne lub  
z pilotem zwiedzanie okolicy. Udział w imprezach lokalnych. Obiadokolacja 
i nocleg.  

Dzień 4: Śniadanie. Odpoczynek nad morzem. Dla chętnych po południu 
przejazd do Rawenny. Zwiedzanie mozaik Kościoła San Vitale oraz Zona 
Dantesca wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, spacer 
po centrum miasteczka. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do najstarszej Republiki  –  San Marino. 
Spacer trasą turystyczną: mury obronne, groty Kuszników, Plac Wolności. 
Zakup pamiątek i degustacja lokalnych likierów i win. Po południu powrót 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i samodzielne lub z pilotem 
zwiedzanie okolicy. Udział w imprezach lokalnych. Obiadokolacja i nocleg.  
Dla chętnych fakultatywna wycieczka do Rzymu. Pobranie suchego 
prowiantu i nocny wyjazd do Wiecznego miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od starożytnej części miasta: Koloseum – symbol potęgi wiecznego 
miasta, Łuk Konstantyna, ruiny Forum Romanum, Kapitol – wzgórze, które 
w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum 
miasta, Plac Wenecki z monumentalnym Ołtarzem Ojczyzny oraz grobem 
nieznanego żołnierza. Przejazd metrem do Watykanu. Zwiedzanie Placu 
i Bazyliki Św. Piotra. Po południu spacer wzdłuż Tybru do Placu Navona 
z imponującymi fontannami oraz Kościołem Sant’ Agnese in Agone. Czas 
wolny na degustację włoskich lodów lub innych lokalnych deserów. Po 
krótkim odpoczynku zwiedzanie Panteonu – dawnej świątyni pogańskiej,  
a dziś miejsca spoczynku Rafaela oraz włoskich królów. Następnie spacer 
do Placu Hiszpańskiego ze słynnymi schodami oraz najpiękniejszej  
w Rzymie fontanny di Trevi. Degustacja pysznej włoskiej kawy w historycznej 
café Tazza d'Oro (Złota Filiżanka) nieopodal Panteonu. Wieczorem wyjazd 
do Cesenatico.

Dni 7-8: Czas wolny na plażowanie i samodzielne lub z pilotem zwiedzanie 
okolicy. Udział w imprezach lokalnych, wyjazd do parku rozrywki Mirabilandia 
– największego wesołego miasteczka w Północnych Włoszech lub spacer 
do parku wodnego Atlantica w Cesenatico. 

Dzień 9: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Wenecji. Rejs przez 
Canale della Giudecca do Placu Św. Marka, spacer po mieście – przejście 
do Mostu Westchnień, Piazzetty, bogato zdobionego Pałacu Dożów,  
imponującej dzwonnicy, Piazza di San Marco z Bazyliką, wzorowaną na 
kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu, następnie spacer do 
Mostu Rialto i dzielnicy Rialto, dzięki której Wenecja zyskała miano bazaru 
Europy. Przejście niezwykle romantycznymi uliczkami i zaułkami z wieloma 
mostkami nad kanałami, gdzie można podziwiać krążące weneckie 
gondole. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

Dzień 10: Przyjazd do kraju w godzinach południowych. 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelu Turquoise *** (w Cesenatico), położonym 300 
m od morza, bardzo eleganckim, pokoje 2-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, TV SAT 
(większość pokoi z balkonami), WYŻYWIENIE: 7 śniadań (bufet), 7 obiadokolacji serwowanych, 
WYCIECZKI LOKALNE: Republika San Marino, Rawenna, Wenecja, Mirabilandia, OPIEKĘ 
PILOTA na całej trasie wycieczki i podczas pobytu, TRANSPORT: przejazd komfortowym 
autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal 
Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat za lokalnych 
przewodników, podatku turystycznego - łącznie ok. 80 EUR oraz napojów do obiadokolacji. 
OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 450 zł, zniżka dla dziecka do 12 roku życia 
na dostawce (przy zakwaterowaniu z 2 dorosłymi) - 250 zł, wycieczka do Rzymu - 60 EUR, 
serwis plażowy płatny (2 leżaki + parasol) - ok. 15 EUR / dzień.

TERMINY CENY
28.04 – 07.05.2018 1790 zł

25.05 – 03.06.2018 1760 zł

13.07 – 22.07.2018 1990 zł

27.07 – 05.08.2018 2040 zł

24.08 – 02.09.2018 1990 zł
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10 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE



Zadar - Šibenik - Neum - Split - Trogir - Dubrownik - 
Medjugorjie - Mostar - Jeziora Plitvickie - 

wypoczynek nad morzem

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy, Austrię i Słowenię do Chorwacji.

Dzień 2: Przyjazd w godzinach przedpołudniowych do Zadaru – 
średniowiecznego miasta, w którym powstał pierwszy na terenie 
dzisiejszej Chorwacji uniwersytet. Spacer po zabytkowym centrum  
z kościołem Św. Donata oraz pozostałościami rzymskich budowli. Następnie 
przejazd do Šibenika – zwiedzanie najpiękniejszej budowli Dalmacji –
Katedry Św. Jakuba. Wieczorem przejazd do Neum (na terenie Bośni  
i Hercegowiny). Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja  
i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i zwiedzanie okolicy. 
W godzinach wieczornych obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Splitu, zwiedzanie miasta portowego, 
w którym doskonale zachował się Pałac Dioklecjana. Spacer po Starym 
Mieście – Ratusz Miejski oraz malowniczy port. Przejazd do Trogiru, 
miasta położonego na wysepce. Zwiedzanie zabytkowego centrum 
z Katedrą z XII wieku, Ratuszem i Starówką. Wieczorem powrót na 
obiadokolację i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i zwiedzanie okolicy. 
W godzinach wieczornych obiadokolacja i nocleg.
 
Dzien 6: Śniadanie. Wycieczka do Dubrownika – Perły Adriatyku. Przejazd 
nadmorską trasą widokową do malowniczo położonego miasta, pełnego 
zabytków i niezwykłych uliczek. W programie m. in.: spacer XII-wiecznymi 
murami obronnymi okalającymi Starówkę, z których rozpościera się 
piękny widok na Adriatyk i na miasto, spacer z przewodnikiem miejskim 
po Starym Mieście, Klasztor Franciszkanów, Mala Braca, Katedra, Pałac  
Rektorów, Wielka Fontanna. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i zwiedzanie okolicy. 
Fakultatywnie rejs statkiem Fish Picnic. W godzinach wieczornych 
obiadokolacja i nocleg.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w hotelu *** (w Neum), pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami 
i balkonem (w pobliżu hotelu znajduje się supermarket, pizzeria, grill bar, przystanek 
autobusowy), WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, WYCIECZKI  LOKALNE: Zadar, 
Šibenik, Split, Trogir, Dubrownik, Medjugorje, Mostar, Plitvice, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie 
wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, podatku 
turystycznego - łącznie ok. 65 EUR oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł, zniżka dla dziecka w wieku 6-12 na dostawce 
(przy zakwaterowaniu z 2 dorosłymi) - 20%.

Dzień 8: Śniadanie. Całodzienna wycieczka. Zwiedzanie sanktuarium 
w Medjugorje, następnie przejazd do Mostaru. Spacer po mieście 
z niepowtarzalną zabudową starówki, wpisaną na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO – niskie domy z czasów Imperium Ottomańskiego, 
stary most przerzucony nad turkusowymi wodami Neretwy, niezliczona 
ilość sklepików i straganów z lokalnym rękodziełem. Wieczorem powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 9: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Plitvic – zwiedzanie 
Parku Narodowego wpisanego na listę dziedzictwa przyrodniczego 
UNESCO (16 jezior połączonych 92 wodospadami). Jest to 
najpopularniejszy Park Narodowy w Chorwacji, jednocześnie zaliczany 
do najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych Europy. Spacer wzdłuż 
kaskadowo położonych jezior tworzących ciąg malowniczych wodospadów 
o krystalicznie czystej wodzie. W godzinach popołudniowych wyjazd  
w drogę powrotną do Polski.

Dzień 10: Powrót do kraju w godzinach porannych. 

NEUM

Urocza miejscowość oddzielająca północną 
część kontynentalnej Chorwacji od południowej. 
Położona jest na kilkunastokilometrowym 
odcinku wybrzeża dalmatyńskiego, pomiędzy 
chorwackimi miejscowościami. Typowo 
nadmorskie miasteczko z licznymi tawernami, 
kawiarenkami, sklepami. Bajkowe krajobrazy, 
górzysty krajobraz, śródziemnomorski klimat, 
cudowne widoki oraz ciepłe, przejrzyste 
morze - to tylko kilka cech tego wspaniałego 
miejsca. Nieopodal znajduje się najpiękniejsza 
chorwacka wyspa Korčula, co czyni to miejsce 
wyjątkowo atrakcyjne.
Chociaż ten wąski skrawek wybrzeża należy do 
terytorium Bośni i Hercegowiny, wypoczywając 
tu czujemy wokół typowo chorwacki klimat.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Fish Picnic - ok. 25 EUR
wyspa Korčula -  ok. 25 EUR
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Adriatyckie  pół  na  pół
10 dniChorwacja

TERMINY CENY
28.04 – 07.05.2017 1650 zł

27.05 – 05.06.2017 1750 zł

25.08 – 03.09.2017 1850 zł

22.09 – 01.10.2017 1650 zł

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE



Położenie: 2 km od centrum Makarskiej, w lasku piniowym, ok. 50 m od 
plaży żwirowej.
Hotel: trzygwiazdkowy, 245 pokoi i 2 apartamenty, składa się z budynku 
głównego i dwóch mniejszych. 
Do dyspozycji gości: recepcja, 2 bary, windy, restauracja, kantor 
wymiany walut, sklepik z pamiątkami, parking, wieczorki taneczno-
muzyczne.
Plaża: położona przy hotelu, żwirkowa, prysznice rozmieszczone na 
plaży, leżaki i parasole dodatkowo płatne.
Pokoje: 2-osobowe z możliwością dostawki, w każdym pokoju znajduje 
się łazienka z wanną lub prysznicem, a także klimatyzacja, telewizor, 
telefon, balkon, pokoje od strony morza płatne dodatkowo.
Sport i rozrywka: kryty basen z morską podgrzewaną wodą (czynny 
7:30-18:00), fitness, sauna, solarium (za opłatą), plac zabaw, aerobic.
Wyżywienie: śniadania, śniadania i obiadokolacje w formie bufetu lub 
śniadania, obiady i kolacje (obiady serwowane, do wyboru z karty dań).
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Chorwacja
Hotele
Hotel Amines Laguna 
w Novigradzie
- polecamy na wakac je z dziećmi 

Makarska –  miasto w południowo-wschodniej Chorwacji (Dalmacja)  
u podnóża masywu górskiego Biokovo nad Morzem Adriatyckim. Makarska 
należy do najcieplejszych miejscowości w kraju, posiada dwa nadmorskie 
bulwary otoczone palmami i punktami gastronomiczno-handlowymi.

Novigrad –  położony jest na zachodnim wybrzeżu Półwyspu 
Istria, około 20 km od granicy ze Słowenią. Jest to średniowieczne 
miasteczko, częściowo otoczone starym murem obronnym i sta-
nowiące kwintesencję chorwackiego wybrzeża. Okoliczne winnice  
i port rybacki oferują wytchnienie po dniach pełnych słońca. Zajmuje 
mały półwysep wapienny otoczony śródziemnomorską roślinnością.

Położenie: 100 m od plaży wśród lasu sosnowego, kilka minut spacerem od 
Starego Miasta w Novigradzie i 4 kilometry od Aquaparku Istralandia.
Hotel: trzygwiazdkowy, 220 pokoi i apartamentów, 4-piętrowy.
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja z sejfem, winda, bankomat na 
terenie obiektu, plac zabaw dla dzieci, taras słoneczny, bar przekąskowy.
Plaża: położona 100 m od hotelu, żwirkowa i kamienista, urozmaicona 
linia brzegowa. Plaża posiada wyróżnienie Błękitnej Flagi, leżaki i parasole 
dodatkowo płatne.
Pokoje: 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami, z widokiem na las sosnowy lub morze, 
wyposażone w suszarkę, klimatyzację, telefon i telewizor.
Sport i rozrywka: bogate zaplecze do sportów wodnych (dodatkowo płatne), 
boisko do koszykówki, piłki plażowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, zespół 
animatorów, wypożyczalnia rowerów, basen, spa, centrum odnowy biologicznej, 
solarium i sauna (dodatkowo płatne).
Wyżywienie: śniadania lub śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje 
wliczone w cenę.

Hotel Biokovka
w Makarskie j
- świetnie położony 

CENA ZAWIERA 
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, TAKSĘ 
KLIMATYCZNĄ.
 
DOPŁATY I ZNIŻKI
Sprawdź na stronie www.verotravel.pl.

CENA ZAWIERA 
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 
TAKSĘ KLIMATYCZNĄ.
 
DOPŁATY I ZNIŻKI
Sprawdź na stronie www.verotravel.pl.
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Położenie: kompleks apartamentów położony w centrum nadmorskiej dzielnicy 
turystycznej Katoro, ok. 3 km od centrum miasteczka Umag. 
Kompleks: 450 apartamentów i 66 bungalowów.
Do dyspozycji gości: parking, klimatyzowana recepcja z płatnymi sejfami, 
supermarket, sklepy z pamiątkami, punkt medyczny, bary, restauracja, pizzeria, fast 
food, snack bar przy plaży, największy w miejscowości Umag basen ze słodką wodą 
(ok. 1000 m²), taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami, parking dostępny bezpośrednio 
przy apartamencie bezpłatnie. Kącik internetowy w recepcji za opłatą. 
Sport i rozrywka: w lipcu i sierpniu całodzienne animacje dla dzieci i dorosłych, 
boisko do koszykówki, boccia, minikręgle, tenis stołowy, ścieżki do joggingu. Odpłatnie 
można skorzystać z wewnętrznych i zewnętrznych kortów tenisowych ze szkółką 
tenisową, wielofunkcyjnych boisk sportowych, minigolfa, kręgli, wypożyczalni rowerów 
i sprzętu wodnego, siatkówki plażowej, jazdy konnej, sportów wodnych (nurkowanie, 
windsurfing, parasailing i innych).
Dzieci: w lipcu i sierpniu mini klub (5-12 lat) i programy animacyjne, place zabaw,  
oddzielny brodzik, płatna zjeżdżalnia wodna. Łóżeczko dostępne na zapytanie.
Plaża: kamienista, żwirowa z betonowymi platformami kąpielowymi, oddalona  
o ok. 50-400 m (w zależności od położenia apartamentu), oznaczona Błękitną Flagą 
(doskonała czystość wody i plaży). Na terenie obiektu znajduje się także plaża dla psów 
(wydzielona część piaszczystej plaży Sol Polynesia; dostępny prysznic dla psów).
Wyżywienie: bez wyżywienia. Możliwość dokupienia 2 posiłków dziennie (śniadania  
i obiadokolacje w formie bufetu).
W cenie najmu: prąd, woda, końcowe sprzątanie, opłata klimatyczna, zmiana pościeli 
raz w tygodniu, zmiana ręczników dwa razy w tygodniu. Sprzątanie raz w tygodniu (za 
wyjątkiem kuchni).
Zwierzęta domowe: dozwolone za opłatą ok. 13 EUR / dzień (wymagane zgłoszenie).
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.

Chorwacja
Apartamenty
Kompleks Polynesia
w Umagu 

RODZAJE BUNGALOWÓW I APARTAMENTÓW

BLW2
Bungalow o powierzchni ok. 27 m²: pokój dzienny z dwoma pojedynczymi 
łóżkami, łazienka, mały aneks kuchenny z wyposażeniem, taras, telefon, 
TV.

ST3
Studio o powierzchni ok. 32,50 m²: pokój dzienny z dwoma łóżkami  
pojedycznymi i rozkładaną sofą, łazienka, mały aneks kuchenny  
z wyposażeniem, balkon, telefon, TV.

APT3
Apartament o powierzchni ok. 39 m²: sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą, łazienka, aneks kuchenny z wypo-
sażeniem, balkon lub taras, telefon, TV.

BLW4
Bugalow o powierzchni ok. 46 m²: sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, 
pokój dzienny z dużą, rozkładaną sofą dla 3 osób, łazienka, aneks 
kuchenny z wyposażeniem, taras, telefon, TV.

APT4
Apartament o powierzchni ok. 47 m²: sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, 
pokój dzienny z dużą, rozkładaną sofą dla 3 osób, łazienka, aneks 
kuchenny z wyposażeniem, balkon lub taras, telefon, TV.

BLW5

Bungalow o powierzchni ok. 52 m²: sypialnia z 2 łóżkami 
pojedynczymi, antresola z dwoma łóżkami pojedynczymi, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, łazienka, aneks kuchenny z wyposażeniem  
i ekspresem do kawy, taras, telefon, TV.

APT5

Apartament o powierzchni ok. 50 m², sypialnia z 2 łóżkami 
pojedynczymi, pokój dzienny z dużą, rozkładaną sofą dla 3 osób i małą 
sofą, aneks kuchenny z wyposażeniem i ekspresem do kawy, taras  
z kominkiem, telefon, TV.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w wybranym 
bungalowie lub apartamencie, MEDIA: zużycie wody 
i energii elektrycznej, POŚCIEL, SPRZĄTANIE 
KOŃCOWE, TAKSĘ KLIMATYCZNĄ.
  
DOPŁATY OPCJONALNE 
Ubezpieczenie NNW, KL i CP, bagaż Signal Iduna S.A., 
wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu). Kalkulacja sporządzana jest 
indywidualnie na zapytanie w biurze VERO TRAVEL.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA 



Hotel Zenit 
- polecamy dla rodzin z dziećmi!

Bośnia i Hercegowina
Neum
Neum – małe miasteczko położone na kilkukilometrowym odcinku wybrzeża 
dalmatyńskiego, na terenie Bośni i Harcegowiny, pomiędzy chorwackimi miejscowościami. 
Łagodny śródziemnomorski klimat, żwirkowe plaże z łagodnym zejściem do wody, bajkowy 
krajobraz łączący góry i morze oraz bliskość Dubrownika (60 km) to główne zalety 
miejscowości. Turyści znajdą tu wiele niedrogich sklepów (strefa wolnocłowa), uroczych 
tawern i barów, w których serwuje się doskonałą bałkańską kuchnię. 

Położenie: ok. 1000 m od centrum Neum, ok. 60 km od Dubrownika.
Hotel: trzygwiazdkowy, 60 pokoi, kilkupiętrowy budynek.
Plaża: 100 m od hotelu, publiczna z wydzieloną częścią dla gości hotelu, długa, żwirkowa z platformami  
i skałkami oraz małym pomostem, zalecane obuwie ochronne, serwis plażowy płatny  (ok. 3 EUR / dzień). 
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, restauracja, bar w budynku głównym, bar, taras z widokiem na 
morze, sala konferencyjna, parking. 
Sport i rozrywka: kryty basen ze słoną wodą, przy basenie bezpłatne leżaki, 2 korty tenisowe (oświetlenie 
płatne), tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, animacje dla dorosłych i dzieci (koniec czerwca-
połowa września), dyskoteka. 
Pokoje: 2- i 3-osobowe oraz apartamenty mieszczące maksymalnie 4 osoby dorosłe. Wszystkie pokoje  
z łazienką (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją, TV LCD, telefonem, Wi-Fi, minibarem, pokoje  
z balkonem z widokiem na morze za dopłatą. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, kuchnia śródziemnomorska.

Hotel Adria 
- pięknie położony komfortowy hotel

Położenie: ok. 500 m od centrum Neum, ok. 60 km od Dubrownika.
Hotel: 167 pokoi, kilka 2-, 3- i 4-piętrowych budynków.
Plaża: 50 m od hotelu (zejście schodami lub windą), publiczna, z wydzieloną częścią dla gości hotelu, długa, 
żwirkowa z platformami i skałkami oraz pomostem, zalecane obuwie ochronne, serwis plażowy płatny (ok. 3 
EUR / dzień). 
Do dyspozycji gości: przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja (dostępne foteliki dla dzieci), bar w 
budynku głównym, bar przy plaży, taras z widokiem na morze, sklepik ze słodyczami, sala konferencyjna, ogród, 
bezpłatny parking, za opłatą: kącik internetowy i WiFi (ok. 10 EUR / godz.), garaż (4 EUR / dzień).
Sport i rozrywka: kryty basen ze słoną wodą, przy basenie bezpłatne leżaki, 2 korty tenisowe (oświetlenie 
płatne), tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, animacje dla dorosłych i dzieci, dyskoteka.
Pokoje: 2-osobowe z możliwością 2 dostawek dla dzieci, z łazienką (wanna lub prysznic), TV, telefon, łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat – bezpłatnie na zapytanie, pokoje z balkonem za dopłatą. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, kuchnia śródziemnomorska.

WCZASY
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CENY ZAWIERAJĄ
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w wybranym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 7 obiadokolacji.

Hotel Agava 
- komfortowy hotel w centrum, idealny dla większe j rodziny! 
Położenie: ok. 500 m od centrum Neum, ok. 60 km od Dubrownika.
Hotel: trzygwiazdkowy, 23 pokoje, kilkupiętrowy budynek.
Plaża: 80 m od hotelu, publiczna, długa, żwirkowa z łagodnym zejściem do morza, położona w zatoce, 
odpowiednia dla dzieci i osób nie umiejących pływać, zalecane obuwie ochronne, parasole i leżaki płatne 
(ok. 3 EUR / dzień), na plaży znajdują się prysznice i przebieralnie, istnieje możliwość wypożyczenia rowerów 
wodnych, kajaków, skuterów i innych sprzętów wodnych.
Do dyspozycji gości: restauracja i bar, parking, na plaży – sklep z pamiątkami i sala zabaw dla dzieci, 
codziennie (w sezonie czerwiec – sierpień) organizowane są różnego rodzaju animacje (aqua areobik, poranna 
gimnastyka), dodatkowo wieczorami organizowane są animacje dla dzieci i dorosłych.
Pokoje: apartamenty 2-, 3- i 4-osobowe, bardzo przestronne, z możliwością dostawek według potrzeb gości. 
Wszystkie posiadają duży balkon – taras z widokiem na morze i plażę, wyposażony w stół i krzesła, wyposażoną 
kuchnię, telefon, WiFi, TV, klimatyzację, przestronną łazienkę z wanną lub kabiną prysznicową, suszarką do 
włosów. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, kuchnia śródziemnomorska.



Słowenia
Słowenia –  choć jest malutka, ma do zaoferowania mnóstwo atrakcji - malownicze jeziora 
polodowcowe, bajkowe jaskinie, spektakularne zamki i ośnieżone szczyty Alp Julijskich,  
a do tego klimatyczne portowe miasteczka i kamieniste plaże skąpane w wodach Morza 
Adriatyckiego. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie – stolica w Lublanie przyciąga piękną 
starówką, jaskinie, w tym najsłynniejsza Jaskinia Postojna, pięknymi formami skalnymi, 
jezioro Bled malowniczym krajobrazem i bujną roślinnością, a wybrzeże słoweńskie, choć 
niewielkie, zachwyca widokami i miasteczkami pełnymi wąskich uliczek.

Położenie: ok. 2,5 km od centrum miejscowości Bled, w kameralnej 
miejscowości Ribno. Hotel położony wśród zieleni, na skraju lasu,  
z panoramicznym widokiem na okolicę, co daje możliwość wypoczynku  
i relaksu.
Hotel: odnowiony w 2015 roku, 58 pokoi, 5 sal konferencyjnych,  
2 restauracje, 1 restauracja a la carte, kawiarnia z tarasem, centrum 
wellness, salon piękności, 5 kortów tenisowych, stół do tenisa stołowego, 
wypożyczalnia rowerów górskich.
Do dyspozycji gości: bezpłatne Wi-Fi, bezpłatny parking, bar, restauracja, 
dodatkowo płatne: zaplecze odnowy biologicznej (sauna, siłownia, solarium, 
wanna z hydromasażem). W bezpośredniej okolicy hotelu dostępne jest 
dodatkowo płatne pole golfowe, kryty basen i miejsce do wędkowania.
Sport i rozrywka: tenis stołowy, siatkówka, tenis, wypożyczalnia rowerów 
(dodatkowo płatne); centrum SPA – masaże, sauna, whirlpool (dodatkowo 
płatne).
Pokoje: 2-osobowe (z możliwością 1 dostawki) lub apartamenty z TV, 
telefonem, internetem bezprzewodowym, mini barem, sejfem,  łazienką 
(prysznic/wanna, suszarka), balkonem. 
Wyżywienie: śniadania, śniadania i obiadokolacje lub 3 x dzienne 
wyżywienie.
Nasza ocena: hotel położony w spokojnej okolicy, blisko plaży, polecany dla 
rodzin z dziećmi.
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 11:00.

Hotel Ribno 
nad Jezior em Bled 

Hotel Ville Park
nad morzem w Portorożu

CENA ZAWIERA 
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań.

CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 1,3 EUR / osoba / dzień.

DOPŁATY I ZNIŻKI
Sprawdź na stronie www.verotravel.pl.

Położenie: w spokojnej okolicy, pomiędzy miejscowościami Portoroż i Piran, 
obok hotelu Histrion, z atrakcji którego goście hotelowi mogą korzystać 
bezpłatnie (baseny, wyżywienie).
Hotel: część kompleksu St Bernardin, składającego się z 5 budynków – 
łącznie 237 pokoi – połączonych ze sobą stylową promenadą handlową 
z mnóstwem sklepów i restauracji, prowadzącą do laguny z bujną 
śródziemnomorską roślinnością.
Plaża: bezpośrednio przy prywatnej, lekko opadającej żwirkowej plaży  
z łączką do leżenia i platformą kąpielową. 
Do dyspozycji gości: recepcja, bar na plaży oferujący szeroki wybór 
napojów, za opłatą: sauna, solarium i masaże w hotelu Histrion; parking 
strzeżony przy hotelu bezpłatnie.
Sport i rozrywka: bezpłatny wstęp do parku wodnego w Laguna Bernardin 
– największego kompleksu basenów z podgrzewaną wodą na słoweńskim 
wybrzeżu (nieczynny w terminie 12.08-15.09.2018) w sąsiednim hotelu 
Histrion (ok. 3000 m²); 3 baseny ze słoną wodą, 2 oddzielne brodziki (50 i 80 
cm głębokości ze zjeżdżalnią), jacuzzi, wanny masujące; bezpłatny wstęp 
do kasyna w hotelu Histrion; tenis stołowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego 
(dodatkowo płatna), WiFi, animacje (lipiec-sierpień).
Dla dzieci: plac zabaw, mini klub na plaży, gry wideo i kreskówki.
Pokoje: 2-osobowe z możliwością dostawki, wygodnie urządzone,  
z klimatyzacją, TV, w łazienkach suszarka do włosów, ręczniki, część pokoi 
z balkonem (bez klimatyzacji), na zapytanie dostępne pokoje 2+2 (2 pokoje 
połączone wewnętrznymi drzwiami). 
Wyżywienie: śniadania lub śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
podawane w Hotelu Histrion.
Nasza ocena: hotel położony w spokojnej okolicy, blisko plaży, polecany dla 
rodzin z dziećmi.
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.

CENA ZAWIERA 
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań.

CENA NIE ZAWIERA
Opłaty meldunkowej - ok. 1 EUR / osoba / pobyt.

DOPŁATY I ZNIŻKI
Sprawdź na stronie www.verotravel.pl.

WCZASY
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Hotel Margherita 
- r ewelacy jne położenie  
- klimatyzac ja i serwis plażowy w cenie

Włochy
Lido di Jesolo
Morze Adriatyckie – Zatoka Wenecka – najciekawszy pas 
wybrzeża włoskiego obejmujący prawie 130 km szerokich, piaszczystych, 
dobrze zagospodarowanych plaż z rozwiniętymi kurortami nadmorskimi. 
Zapraszamy Państwa do naszej ulubionej miejscowości Lido di Jesolo, 
gdzie gwarantujemy udany wypoczynek zarówno dla par, młodych ludzi, jak 
i dla rodzin z dziećmi. Ponadto ten włoski region oferuje wiele zabytkowych 
miejscowości, które trzeba koniecznie zobaczyć – Wenecja, Padwa, 
Werona to tylko niektóre z miast dostępnych dla turystów na wyciągnięcie 
ręki.

CENA ZAWIERA (DOJAZD WŁASNY)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, SERWIS PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki (pokój), KLIMATYZACJĘ, 
OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż 
Signal Iduna Polska S.A. (na czas pobytu). 

CENA ZAWIERA (DOJAZD AUTOKAREM)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, 
barek, DVD, WC), OPIEKĘ PILOTA na trasie przejazdu, SERWIS PLAŻOWY: 
1 parasol, 2 leżaki (pokój), KLIMATYZACJĘ, OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie 
pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna Polska S.A.
 
CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 1,5 EUR / osoba / dzień oraz napojów do obiadokolacji, 
bezpośredniego przejazdu do hotelu z przystanku w Lido di Jesolo.

DOPŁATY I ZNIŻKI
Cena dla dzieci do lat 3 - 300 zł (dojazd autokarem) / bezpłatnie (dojazd własny), 
łóżeczko dla dziecka - ok. 10 EUR / dzień, zniżka dla trzeciej osoby na dostawce 
przy dwóch pełnopłatnych w pokoju - 150 zł, dopłata do pokoju 1-osobowego -  
460 zł.

TERMINY 
(DOJAZD WŁASNY) CENY TERMINY

(DOJAZD AUTOKAREM) CENY

16.06 – 23.06.2018 1640 zł 15.06 – 24.06.2018 2190 zł

23.06 – 30.06.2018 1640 zł 22.06 – 01.07.2017 2190 zł

30.06 – 07.07.2018 1640 zł 29.06 – 08.07.2018 2190 zł

07.07 – 14.07.2018 1780 zł 06.07 – 15.07.2018 2280 zł

14.07 – 21.07.2018 1780 zł 13.07. – 22.07.2018 2280 zł

21.07 – 28.07.2018 1780 zł 20.07 – 29.07.2018 2280 zł

28.07 – 04.08.2018 1780 zł 27.07 – 05.08.2018 2280 zł

04.08 – 11.08.2018 1930 zł 03.08 – 12.08.2018 2430 zł

11.08 – 18.08.2018 1930 zł 10.08 – 19.08.2018 2430 zł

18.08 – 25.08.2018 1930 zł 17.08 – 26.08.2018 2430 zł

25.08 – 01.09.2018 1640 zł 24.08 – 02.09.2018 2190 zł

01.09 – 08.09.2018 1640 zł 31.08 – 09.09.2018 2190 zł

Położenie: w centralnej, tętniącej życiem części Lido di Jesolo, przy Piazza 
Marina, 50 m od piaszczystej, zagospodarowanej plaży. W pobliżu hotelu znajduje 
się deptak z licznymi sklepami, restauracjami, barami, tawernami, salonami 
gier, wypożyczalnią rowerów oraz placem, na którym w ciągu sezonu letniego 
organizowane są rożnego rodzaju spektakle i rozrywki dla turystów.  Zaledwie 100 
metrów od parku wodnego nr 1 we Włoszech (Aqualandia). Ponadto, hotel jest  
obsługiwany przez transport publiczny, który pozwala łatwo dotrzeć do Wenecji, 
wysp Laguny, do Padwy czy Werony.
Hotel: 4-piętrowy budynek z dużym przestronnym tarasem, 54 pokoje gustownie 
urządzone, większość z balkonem, część z widokiem na morze.
Do dyspozycji gości: duży, przestronny taras z widokiem na Plac Marina, recepcja 
24h, restauracja, parking płatny, przestronne lobby, WiFi gratis.
Plaża: szeroka, piaszczysta, w cenie 1 parasol + 2 leżaki na pokój do dyspozycji 
podczas pobytu.
Pokoje: 2-osobowe, na zapytanie apartamenty rodzinne, wszystkie pokoje  
z łazienką (prysznicem lub wanną), gustownie urządzone, część z balkonami, 
część z widokiem na morze, TV sat, telefon, sejf w pokoju, klimatyzacja w cenie. 
Codzienne sprzątanie pokoi.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane: 
3-daniowe menu (do wyboru z karty), bufet sałatkowy, kuchnia śródziemnomorska.
Nasza ocena: idealne położenie, prawie przy samej plaży, a jednocześnie w pob-
liżu centrum Lido di Jesolo gwarantuje udany wypoczynek i mnóstwo rozrywek.   
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.
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Lido di Jesolo – znany kurort nadmorski, wyróżniony Błękitną  
Flagą oraz licznymi certyfikatami potwierdzającymi wysoki standard 
plaż o długości 15 km. Miejscowość położona 30 km od Wenecji.  
Ulubione miejsce wypoczynku dla osób szukających wielu 
atrakcji i rozrywek, również dla rodzin z dziećmi oraz dla osób 
pragnących odpocząć z dala od zgiełku. Na turystów czeka 
mnóstwo atrakcji: przede wszystkim Aqualandia – największy park 
wodny we Włoszech, Oceanarium, parki rozrywki, liczne kluby 
nocne, restauracje, korty tenisowe, mini golf, tor gokartowy czy 
wypożyczalnie rowerów. Na terenie miasta odbywają się lokalne 
imprezy kulturalne, koncerty, degustacje lokalnych potraw, a wie-
czorem główna ulica zmienia się w reprezentacyjną promenadę 
pełną kafejek i barów zachęcających turystów do zabawy.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
(realizowane przy minimum 20 os.)

WENECJA – całodniowa wycieczka do miasta św. Marka. Rejs po Canale 
Grande, zwiedzanie: Plac św. Marka z Bazyliką, Most Westchnień, Pałac 
Dożów, spacer od Mostu Rialto i dzielnicy Rialto. Czas wolny.

CENA: 26 EUR
CENA ZAWIERA: rejs statkiem do Wenecji, opiekę pilota

Dzieci do 12 lat – zniżka 50%
WERONA i JEZIORO GARDA – całodniowa wycieczka. Przejazd do Werony 
- miasta kochanków Romeo i Julii – zwiedzanie. Kolejno przejazd nad Jezioro 
Garda, spacer po malowniczych miasteczkach, możliwość rejsu motorówkami 
po jeziorze (za dodatkową opłatą 8 EUR). 

CENA: 65 EUR oraz bilety wstępu
3 WYSPY: MURANO, BURANO, TORCELLO – rejs na trzy wyspy związane 
z historią Laguny Weneckiej; Burano słynące z kolorowych domków i koronek, 
Murano słynące z wyrobu szkła i Torcello słynące z jednej z najstarszych 
bazylik. 

CENA: 35 EUR
CENA ZAWIERA: rejs statkiem, opiekę pilota

AQUALANDIA – park rozrywki i wspaniałe zjeżdżalnie w Lido di Jesolo.
CENA: 32 EUR + 4 EUR kolejka turystyczna

Dzieci do 1 metra gratis
TOUR DI VINO – półdniowa wycieczka. Zwiedzanie trzech okolicznych winnic  
z degustacją tego szlachetnego trunku oraz lokalnych specjałów włoskich. 

CENA: 25 EUR
MERCATO – PIĄTKOWY RYNEK – dla wszystkich, którzy uwielbiają szperanie 
na straganach to doskonała okazja do zakupów wyrobów lokalnych, artykułów 
spożywczych, przypraw, ubrań, obrusów, etc. 

DOJAZD AUTOBUSEM LOKALNYM OK. 4,5 EUR

Położenie: w głównej części Lido di Jesolo, przy via Verdi, 30 m od piaszczystej, 
zagospodarowanej plaży. W pobliżu hotelu znajduje się deptak, przy którym znajdują 
się liczne sklepy, restauracje, bary, tawerny.
Hotel: świeżo po gruntownym remoncie, gustownie i elegancko urządzony, 
przyjemna, rodzinna atmosfera.
Do dyspozycji gości: duży, przestronny hol, winda, recepcja 24 h, restauracja, bar, 
parking, pokój zabaw dla dzieci, sala telewizyjna, Wi Fi gratis.
Plaża: szeroka, piaszczysta, w cenie 1 parasol + 2 leżaki na pokój do dyspozycji 
podczas pobytu.
Pokoje: wszystkie pokoje nowocześnie urządzone z łazienką, przestronne, 
wygodne, część z balkonami, TV, telefonem, sejfem w pokoju, klimatyzacją 
indywidualnie sterowaną (płatna dodatkowo). Codzienne sprzątanie pokoi.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane: 
3-daniowe menu, bufet sałatkowy, kuchnia śródziemnomorska.
Nasza ocena: połączenie gustu i dobrego smaku, przyjazna atmosfera oraz 
dogodne położenie.
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.
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Hotel Arena 
- położony w centrum miasta
- serwis plażowy w cenie

CENA ZAWIERA (DOJAZD WŁASNY)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, SERWIS PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki (pokój), OPIEKĘ REZY-
DENTA w trakcie pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna 
Polska S.A. (na czas pobytu). 

CENA ZAWIERA (DOJAZD AUTOKAREM)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 
śniadań, 7 obiadokolacji, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem 
(klimatyzacja, barek, DVD, WC), OPIEKĘ PILOTA na trasie przejazdu, SERWIS 
PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki (pokój), OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie pobytu, 
UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna Polska S.A.
 
CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 1,5 EUR / osoba / dzień oraz napojów do obiadokolacjii, 
bezpośredniego przejazdu do hotelu z przystanku w Lido di  Jesolo. OPCJO-
NALNIE: klimatyzacja - ok. 6 EUR / dzień (pokój).

DOPŁATY I ZNIŻKI
Cena dla dzieci do lat 3 - 400 zł (dojazd autokarem) / bezpłatnie (dojazd własny), 
łóżeczko dla dziecka - ok. 10 EUR / dzień, zniżka dla trzeciej osoby na dostawce 
przy dwóch pełnopłatnych w pokoju - 150 zł, dopłata do pokoju 1-osobowego -  
450 zł.

WCZASY

TERMINY 
(DOJAZD WŁASNY) CENY TERMINY

(DOJAZD AUTOKAREM) CENY

16.06 – 23.06.2018 1640 zł 15.06 – 24.06.2018 2190 zł

23.06 – 30.06.2018 1640 zł 22.06 – 01.07.2017 2190 zł

30.06 – 07.07.2018 1640 zł 29.06 – 08.07.2018 2190 zł

07.07 – 14.07.2018 1780 zł 06.07 – 15.07.2018 2280 zł

14.07 – 21.07.2018 1780 zł 13.07. – 22.07.2018 2280 zł

21.07 – 28.07.2018 1780 zł 20.07 – 29.07.2018 2280 zł

28.07 – 04.08.2018 1780 zł 27.07 – 05.08.2018 2280 zł

04.08 – 11.08.2018 1930 zł 03.08 – 12.08.2018 2430 zł

11.08 – 18.08.2018 1930 zł 10.08 – 19.08.2018 2430 zł

18.08 – 25.08.2018 1930 zł 17.08 – 26.08.2018 2430 zł

25.08 – 01.09.2018 1640 zł 24.08 – 02.09.2018 2190 zł

01.09 – 08.09.2018 1640 zł 31.08 – 09.09.2018 2190 zł



Położenie: w głównej części Lido di Jesolo, przy via Olanda, kilka kroków od 
piaszczystej, zagospodarowanej plaży. W pobliżu hotelu znajduje się uliczka, przy 
której znajdują się liczne sklepy, restauracje, bary, tawerny. Obok hotelu znajduje się 
jedna z lepszych pizzerii w Lido di Jesolo – Maga Mago.
Hotel: gustownie i przyjemnie umeblowany, prowadzony przez rodzinę włoską, 
dbającą o dobre samopoczucie klientów. 
Do dyspozycji gości: przestronny hol, winda, recepcja 24 h, restauracja, bar, 
parking, sala telewizyjna, Wi Fi gratis.
Plaża: szeroka, piaszczysta, w cenie 1 parasol + 2 leżaki na pokój do dyspozycji 
podczas pobytu.
Pokoje: wszystkie pokoje nowocześnie urządzone, przestronne, wygodne, część  
z balkonami, TV, telefonem, sejfem w pokoju, klimatyzacją  (płatna dodatkowo). 
Codzienne sprzątanie pokoi. Wszystkie pokoje z łazienkami z kabinami prysznicowymi 
i suszarkami do włosów. 
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane: 
3-daniowe menu, bufet sałatkowy, kuchnia śródziemnomorska.
Nasza ocena: połączenie gustu i dobrego smaku, przyjazna atmosfera oraz dogodne 
położenie.
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.
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Hotel Tampico
- położony w centrum miasta
- serwis plażowy w cenie

CENA ZAWIERA (DOJAZD WŁASNY)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, SERWIS PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki (pokój), OPIEKĘ 
REZYDENTA w trakcie pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal 
Iduna Polska S.A. (na czas pobytu). 

CENA ZAWIERA (DOJAZD AUTOKAREM)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 
śniadań, 7 obiadokolacji, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem 
(klimatyzacja, barek, DVD, WC), OPIEKĘ PILOTA na trasie przejazdu, SERWIS 
PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki (pokój), OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie pobytu, 
UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna Polska S.A.
 
CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 1,5 EUR / osoba / dzień oraz napojów do obiadokolacji, 
bezpośredniego przejazdu do hotelu z przystanku w Lido di  Jesolo. OPCJO-
NALNIE: klimatyzacja - ok. 6 EUR / dzień (pokój).

DOPŁATY I ZNIŻKI
Cena dla dzieci do lat 3 - 400 zł (dojazd autokarem) / bezpłatnie (dojazd własny), 
łóżeczko dla dziecka - ok. 10 EUR / dzień, zniżka dla trzeciej osoby na dostawce 
przy dwóch pełnopłatnych w pokoju - 150 zł, dopłata do pokoju 1-osobowego - 
560 zł.

WCZASY

TERMINY 
(DOJAZD WŁASNY) CENY TERMINY

(DOJAZD AUTOKAREM) CENY

16.06 – 23.06.2018 1490 zł 15.06 – 24.06.2018 1990 zł

23.06 – 30.06.2018 1490 zł 22.06 – 01.07.2017 1990 zł

30.06 – 07.07.2018 1490 zł 29.06 – 08.07.2018 1990 zł

07.07 – 14.07.2018 1640 zł 06.07 – 15.07.2018 2140 zł

14.07 – 21.07.2018 1640 zł 13.07. – 22.07.2018 2140 zł

21.07 – 28.07.2018 1640 zł 20.07 – 29.07.2018 2140 zł

28.07 – 04.08.2018 1640 zł 27.07 – 05.08.2018 2140 zł

04.08 – 11.08.2018 1780 zł 03.08 – 12.08.2018 2280 zł

11.08 – 18.08.2018 1780 zł 10.08 – 19.08.2018 2280 zł

18.08 – 25.08.2018 1640 zł 17.08 – 26.08.2018 2140 zł

25.08 – 01.09.2018 1490 zł 24.08 – 02.09.2018 1990 zł

01.09 – 08.09.2018 1490 zł 31.08 – 09.09.2018 1990 zł

Aqualandia
9-cio krotny zdobywca tytułu najlepszego parku 
wodnego we Włoszech. W Aqualandii poczujecie się 
jak na prawdziwej Karaibskiej Wyspie. Park zajmuje 
powierzchnię 80000 m², na której każdy, niezależnie 
od wieku, znajdzie dla siebie atrakcje – od relaksu po 
dobrą zabawę i sporty ekstremalne.

Sea Life Aquarium
Morski park rozrywki oferujący bardzo bogatą 
ekspozycję fauny i flory morskiej. W 30 ogromnych 
zbiornikach znajdujących się w Sea Life 
Aquarium, podziwiać można ponad 5000 okazów 
reprezentujących ponad 100 różnych gatunków 
zwierząt morskich: od pławikoników, przez 
rozgwiazdy, meduzy, płaszczki po same rekiny.

Jolly Roger
Kapitan Jack Sparrow i jego załoga są przygotowani 
do żeglowania na otwartym morzu w poszukiwaniu 
wrogiego statku, w gotowości do ataku i zdobycia 
legendarnej skrzyni skarbów! Rejs, podczas którego 
można przez chwilę poczuć się niczym prawdziwy 
pirat!

New Jesolandia
Park rozrywki oferujący ponad 50 atrakcji, począwszy 
od klasycznych karuzeli dla najmłodszych, po 
najbardziej nowoczesne rollercoastery. Otwarty 
co wieczór od godziny 20:00 do późnych godzin 
nocnych. W Nowej Jesolandii znajdują się także 
rozległe przestrzenie rekreacyjne i stragany z prze-
różnymi słodkościami.
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Położenie: w centralnej części Lido di Jesolo,  w sąsiedztwie głównej ulicy 
handlowej przecinającej miasto, kilka kroków (ok. 250 m) od plaży i parku 
wodnego Aqualandia. W pobliżu hotelu znajduje się deptak z licznymi 
sklepami, restauracjami, barami, tawernami. 
Hotel: 30 klimatyzowanych pokoi jedno- i dwuosobowych z łazienkami. 
Bezprzewodowy dostęp do Internetu, parking, leżaki i parasole na prywatnej 
plaży. Na terenie obiektu jest winda, bar z tarasem oraz jadalnia. W czynnej 
całą dobę recepcji goście mogą skorzystać z przechowalni bagażu oraz 
wypożyczyć samochód. Na terenie obiektu poza wyznaczonymi miejscami, 
obowiązuje zakaz palenia. Zwierzęta są akceptowane.  
Do dyspozycji gości: taras, przyjemne, wygodne lobby, bar, winda, recepcja 
24 h, restauracja, parking. 
Plaża: szeroka, piaszczysta, w cenie 1 parasol + 2 leżaki na pokój do 
dyspozycji podczas pobytu.
Pokoje: wszystkie pokoje nowocześnie urządzone z łazienką, wygodne,  
z balkonami (kilka pokoi bez balkonów), TV sat, telefonem, sejfem w pokoju, 
klimatyzacją centralnie sterowaną. Codzienne sprzątanie pokoi.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje w formie 
bufetu, bufet sałatkowy, specjalne menu dla dzieci.
Nasza ocena: doskonale położony (blisko morza, przy promenadzie), 
zadbany hotel. 
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.

Hotel Roby 
- doskonała atmosfera
- serwis plażowy w cenie

CENA ZAWIERA (DOJAZD WŁASNY)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań,  
7 obiadokolacji, SERWIS PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki (pokój), OPIEKĘ REZYDENTA 
w trakcie pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna Polska S.A. (na 
czas pobytu). 

CENA ZAWIERA (DOJAZD AUTOKAREM)
ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 7 śniadań,  
7 obiadokolacji, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, 
DVD, WC), OPIEKĘ PILOTA na trasie przejazdu, SERWIS PLAŻOWY: 1 parasol, 2 leżaki 
(pokój), OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż 
Signal Iduna Polska S.A.
 
CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 1,5 EUR / osoba / dzień oraz napojów do obiadokolacjii, 
bezpośredniego przejazdu do hotelu z przystanku w Lido di  Jesolo. OPCJONALNIE: 
klimatyzacja - ok. 6 EUR / dzień (pokój).

DOPŁATY I ZNIŻKI
Cena dla dzieci do lat 3 - 400 zł (dojazd autokarem) / bezpłatnie (dojazd własny), łóżeczko  
dla dziecka - ok. 10 EUR / dzień, zniżka dla trzeciej osoby na dostawce przy dwóch 
 pełnopłatnych w pokoju - 150 zł, dopłata do pokoju 1-osobowego - 550 zł.

TERMINY 
(DOJAZD WŁASNY) CENY TERMINY

(DOJAZD AUTOKAREM) CENY

16.06 – 23.06.2018 1390 zł 15.06 – 24.06.2018 1890 zł

23.06 – 30.06.2018 1390 zł 22.06 – 01.07.2017 1890 zł

30.06 – 07.07.2018 1390 zł 29.06 – 08.07.2018 1890 zł

07.07 – 14.07.2018 1490 zł 06.07 – 15.07.2018 1990 zł

14.07 – 21.07.2018 1490 zł 13.07. – 22.07.2018 1990 zł

21.07 – 28.07.2018 1490 zł 20.07 – 29.07.2018 1990 zł

28.07 – 04.08.2018 1590 zł 27.07 – 05.08.2018 2090 zł

04.08 – 11.08.2018 1780 zł 03.08 – 12.08.2018 2280 zł

11.08 – 18.08.2018 1780 zł 10.08 – 19.08.2018 2280 zł

18.08 – 25.08.2018 1590 zł 17.08 – 26.08.2018 2090 zł

25.08 – 01.09.2018 1390 zł 24.08 – 02.09.2018 1890 zł

01.09 – 08.09.2018 1390 zł 31.08 – 09.09.2018 1890 zł



Ukraina
Truskawiec
Truskawiec to światowej sławy uzdrowisko położone niecałe 100 
kilometrów od Lwowa. Historia kurortu Truskawiec sięga XI wieku, 
kiedy to wokół źródeł leczniczych osiedlali się ludzie. Do przyjazdu 
do Truskawca zachęcają kryształowo czyste powietrze oraz ciepły, 
umiarkowany klimat o krótkiej łagodnej zimie i wiośnie, ciepłym lecie 
i długiej złotej jesieni. 
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DOJAZD WŁASNY
Przy dojeździe do Truskawca własnym 
samochodem przypominamy, że kierowcą 
samochodu musi być właściciel pojazdu; 
potrzebna jest też zielona karta.

DOJAZD AUTOKAREM
Oferujemy połączenia liniowe autokarowe do 
Truskawca. Wyjazdy z Wrocławia, Opola, Katowic 
i Krakowa prawie w każdy dzień tygodnia. Cena 
biletu dwustronnego to ok. 210 zł. 

PRZELOT SAMOLOTEM
Oferujemy połączenia lotnicze do Lwowa. 
Wyloty z Wrocławia, Katowic i Gdańska (inne 
miejsca wylotu na zapytanie). Po przylocie do 
Lwowa zapewniamy transfer samochodem do 
Truskawca. O cenę zapytaj w biurze podróży. 

WAŻNE   INFORMACJE
Waluta
Hrywna (1 UAH = ok. 0,12 zł) – w licznych 
kantorach w Truskawcu można wymienić 
zarówno złotówki, dolary, jak i euro na lokalną 
walutę.

Dokumenty
Do przekroczenia granicy potrzebny jest 
paszport ważny min. 3 miesiące od daty powrotu. 
Zalecamy wyrobienie karty EKUZ

Czas
Lokalny wschodnio-europejski: + 1 godzina do 
czasu polskiego.

Ceny lokalne
W sklepach: woda mineralna 1,5 l – ok. 1,50 zł, 
sok 1 l – ok. 2,50 zł, w restauracjach: obiad – 
ok. 10-25 zł, przekąska – ok. 5-10 zł, desery 
– ok. 5-10 zł, kieliszek wina – ok. 5 zł, kawa/
herbata – ok. 3-5 zł.

UZDROWISKO  -  PROFIL  LECZNICZY
W uzdrowisku wykorzystuje się wyjątkowy surowiec – ozokeryt, czyli wosk ziemny. Sprawdza 
się on przede wszystkim w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Poza tym w uzdrowisku można 
skorzystać z kuracji pijawkami czy hydrokolonoterapii. 
W uzdrowisku Truskawiec w lecznictwie wykorzystuje się także wody mineralne,  
o właściwościach których można się przekonać podczas kuracji pitnej. Najpopularniejszą 
z nich jest Naftusia – woda bardzo nisko mineralizowana. Poza tym kuracjusze mogą 
spróbować innych wód, takich jak: Maryja, Zofia (chlorkowo-siarczano-sodowa), Bronisława 
i Józia (nisko mineralizowana).
W uzdrowisku leczy się przede wszystkim choroby urologiczne. Opiekę medyczną znajdą 
tutaj również osoby, które zmagają się ze schorzeniami układu pokarmowego, ruchu, 
krążenia, skóry czy cukrzycą. 

TRUSKAWIEC  -  IDEALNE  MIEJSCE  NA  WYPOCZYNEK  
 I  DOBRĄ  ZABAWĘ
Oprócz licznych źródeł wód mineralnych i świetnie wyposażonych sanatoriów,  
Truskawiec oferuje bogatą bazę gastronomiczną i rozrywkową. Miasto obfituje  
w restauracje i kawiarnie, serwujące zarówno kuchnię lokalną – ukraińską, jak  
i międzynarodowe przysmaki. W kurorcie znajduje się kilka dużych dyskotek i klubów 
nocnych, a także lokale z muzyką na żywo. Blisko stąd do Lwowa, Drohobycza  
i innych ukraińskich perełek, które będzie można odwiedzić podczas organizowanych na 
miejscu wycieczek fakultatywnych.

UKRAIŃSKI  WIECZÓR  Z  HISTORIĄ  W  TLE,  CZYLI  WIZYTA  
W  LAYAR  PALACE  W  CHYROWIE    
Zapraszamy na wycieczkę do zakładu naukowo-wychowawczego oo. Jezuitów w Chyrowie 
– byłego elitarnego gimnazjum męskiego, prowadzonego przez Zakon Jezuitów w latach 
1886-1939. Była to jedna z największych i najlepszych szkół w Europie. Tajemniczy strażnik 
zabierze nas w podróż po historii i legendach zakładu, zajrzymy w najmniej dostępne części 
podziemi Chyrowa. Po zwiedzaniu zapraszamy na degustację nalewek i XIX-wieczny bankiet 
z kapelą ukraińską.
Cena: 50 zł / os.

WAŻNE   INFORMACJE
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Pokój standard dwuosobowy (17 m²): w każdym pokoju znajduje się łazienka 
z prysznicem lub wanną, telewizor, minibar, sejf, czajnik elektryczny, szlafrok, 
kapcie.
Pokój LUX (28 m2): pokój przeznaczony dla 2, 3 i 4 osób, w każdym z nich 
znajduje się łazienka, telewizor, minibar, czajnik, sejf, szlafrok, stolik.

Hotel Promenad
Pokój standard dwuosobowy (15 m²): w każdym pokoju znajduje się łazienka 
z prysznicem lub wanną, a także telewizor, minibar, sejf, czajnik elektryczny, 
szlafrok i kapcie.

Hotel Royal Cezar

Pokój standard dwuosobowy (15m²): w każdym pokoju znajduje się łazienka 
z prysznicem lub wanną, telewizor, minibar, sejf, czajnik, szlafrok.

Hotel Geneva
Pokój standard dwuosobowy (17 m²): w każdym pokoju znajduje się łazienka 
z wanną lub prysznicem, telewizor, minibar, sejf, czajnik, szlafrok.
Polepszony standard (17 m²): pokój przeznaczony dla 2 osób, wyposażony 
w łazienkę, telewizor, minibar, sejf, czajnik, szlafrok.

Hotel Royal Grand

Kompleks sanatoryjno uzdrowiskowy Genewa zajmuje obszar ok. 20 000 m². Składa się z 4 obiektów: Royal Grand, Royal Sun Geneva, Royal Medical 
Cezar, Royal Promenade i łącznie posiada 345 pokoi, w których zakwaterować można 700 osób. Obiekt położony jest 400 metrów od centrum Truskawca, 
na obrzeżu parku zdrojowego. Na terenie kompleksu znajdują się: 4 restauracje, 6 barów, parking, 5 sal konferencyjnych. Jest to jeden z największych  
i najlepszych na Ukrainie Centrów SPA & WELLNESS – kompleks SPA na 7 000 m² posiada aż 11 basenów i 18 saun. Na miejscu znajdują się gabinety 
lekarskie różnych specjalizacji – lekarze mówią także w języku polskim. 

Kompleks sanatoryjno-uzdrowiskowy Genewa 
- wysoki standard zakwaterowania
- jedno z największych  centrów SPA na Ukrainie
- bogaty pakiet świadczeń w super cenie!

SPA & WELLNESS  CENTER
Kompleks basenów
Basen sportowy (rozmiar – 10x25 m, głębokość – 1,4 m), jacuzzi 
wewnętrzne (temperatura wody 36-37 stopni), hydromasaże (poziome, 
pionowe, siedzące i leżące), zewnętrzny otwarty basen z hydromasażem 
i jacuzzi, basen z wodą termalną (głębokość – 1,5 m), 4 hydromasaże, 
2 gejzery, basen dla dzieci (temperatura wody 34-36 stopni, głębokość 
45 cm i 90 cm), trzy baseny z wodą z Morza Martwego i bardzo wysoką 
koncentracją minerałów.

Japońskie  Ofuro
Starożytny japoński rytuał kąpieli, w którym woda ma stałą temperaturę 
40-47 stopni. Pochodzi on od starożytnej praktyki służącej zachowaniu 
dobrego samopoczucia, polegającej na zanurzaniu się, po dokładnym 
umyciu ciała, w gorącej wodzie. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy relaks, 
odprężenie i uwolnienie od nagromadzonego przez cały dzień stresu. 

Kompleks Saun
Na terenie kompleksu znajduje się aż 20 tradycyjnych łaźni i saun  
z różnych krajów, m. in.: rzymskie termy, turecki hammam, rosyjska łaźnia, 
fińska łaźnia, sauna aroma, groty solne, sauna infrared i wiele innych.

Sport
Siłownia 250 m², sala fitness, korty do squasha, stoły do tenisa stołowego.

PAKIET  ŚWIADCZEŃ  "ALL-DAY  SPA"
Zakwaterowanie
w wybranym obiekcie i pokoju (zakwaterowanie od godziny 14:00, 
wykwaterowanie do godziny 12:00).

Wyżywienie
trzy posiłki w formie szwedzkiego stołu (śniadania, obiady i kolacje),  
kolacje a’la carte w hotelowej restauracji – włoskiej, gruzińskiej lub 
ukraińskiej.

Dostęp do Spa & Wellness Center
Nieograniczona możliwość korzystania z centrum SPA: basenów, jacuzzi, 
łaźni, saun, basenu na świeżym powietrzu, groty solnej i strefy dla dzieci  
z basenem; nieograniczony dostęp do siłowni.

Leczenie
Konsultacje medyczne, m. in. z terapeutą, pediatrą, dentystą, endo-
krynologiem, kardiologiem lub okulistą oraz zabiegi w centrum medycz-
nym (min. 3 zabiegi dziennie), m. in.:
- pianka tlenowa,
- elektroforeza,
- terapia CMV,
- terapia amplipulse, i wiele innych 

Lista wszystkich zabiegów dostępna jest na www.verotravel.pl.



Polska
Morze Bałtyckie
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

Wielki Błękit 
w Łukęc inie
Położenie: usytuowany w sercu jednego z najpiękniejszych zakątków na zachodnim 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w kameralnej miejscowości Łukęcin koło Pobierowa. 
Obiekt znajduje się w otoczeniu sosnowego lasu, jedyne 3 minuty spacerkiem od plaży 
i morza.
Hotel: oferuje 310 miejsc noclegowych w 3 budynkach o zróżnicowanym standardzie.
Do dyspozycji gości: recepcja i foyer czynne w godzinach 8:00-22:00, klimatyzowana 
sala jadalniania i bankietowa wyposażona w taras i wyjście do strefy zieleni, sale 
konferencyjno-szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt, pawilon Pod Strzechą 
do organizacji pikników, obiadokolacji i imprez w formie grilla, gabinet masażu (czynny 
w okresie wakacyjnym), parking (płatny).
Plaża: bardzo szeroka i piaszczysta, główne wejście po schodkach, 150 m od hotelu.
Pokoje: budynek hotelowy nr 3 *** (gustownie urządzone pokoje 1-, 2-, 3-osobowe 
oraz 4-osobowe apartamenty, istnieje możliwość połączenia pokoi 2-osobowych 
w rodzinne studia, każdy z własną łazienką, balkonem, TV, chłodziarką, radio  
z budzikiem, suszarką do włosów, sprzętem plażowym, czajnikiem. Apartamenty 
dodatkowo posiadają kabinę z hydromasażem oraz balkon lub taras ze skwerem 
zieleni), budynek hotelowy nr 2 (pokoje 2-osobowe oraz rodzinne studia 3-osobowe  
i 4-osobowe wyposażone w łazienkę, balkon, TV-sat, sprzęt plażowy i czajnik), Wiejski 
domek (letni budynek parterowy z pokojami 1-, 2-, 3-osobowymi oraz rodzinnymi 
studiami z łazienką oraz pokoje 2- i 3-osobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym. 
Wyposażone są w czajniki, radio i sprzęt plażowy, możliwy pobyt ze zwierzęciem).
Sport i rozrywka: kort tenisowy, sala gier: bilard, snooker, piłkarzyki, cymbergaj, 
wypożyczalnia rowerów (również z fotelikami dla dzieci), boisko do siatkówki, 
koszykówki, badmintona, kijki do Nordic Walking, zumba, wieczory z muzyką  
i karaoke, w okresie wakacyjnym możliwy jest bezpłatny udział w programie sportowo-
rekreacyjnym prowadzonym przez instruktora, wakacyjne przedszkole - bawialnia,  
w której pod opieką animatora realizowany jest atrakcyjny program dla dzieci.
Wyżywienie: w zależności od wykupionego pakietu: śniadania, podwieczorki i obiado-
kolacje lub śniadania, lunch, podwieczorki i obiadokolacje.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna - 2 zł / osoba / doba, lodówka - 9 zł / doba, 
masaże, stanowisko internetowe.

Położenie: obiekt znajduje się w uzdrowiskowej części 
miasta i jest położony w parku nadmorskim tuż przy plaży.
Hotel: wyjątkowy, dwunastopiętrowy obiekt, z którego 
można podziwiać panoramę Kołobrzegu. Budynek oferuje 
523 miejsca w przytulnych pokojach.
Do dyspozycji gości: recepcja czynna całą dobę, kryty 
basen, kawiarnia, taras widokowy, Wi-Fi, bezpłatny parking 
przy ulicy.
Plaża: szeroka i piaszczysta, 100 m od hotelu, przejście do 
plaży przez park nadmorski.
Pokoje: 1-, 2-, 3-osobowe pokoje z łazienkami, TV, lodówką, 
zestawem do kawy i herbaty oraz telefonem i balkonem.
Sport i rozrywka: 2 zabiegi dziennie (przy pobycie do 10 
dni), 3 zabiegi dziennie (przy pobycie powyżej 10 dni), spa  
i centrum odnowy biologicznej. 
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje 
serwowane.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna - 4 zł / osoba / doba.

SANATORIUM

Perła Bałtyku
w Kołobrzegu

44 www.verotravel.pl

WCZASY



HOTEL

Maximus SPA 
w Dziwnówku
Położenie: obiekt znajduje się zaledwie 100 metrów od plaży i 500 
metrów od Zatoki Wrzosowskiej.
Hotel: oferuje zakwaterowanie w 60 przestronnych i przytulnie 
urządzonych pokojach oraz apartamentach.
Do dyspozycji gości: recepcja, lobby, winda, restauracja z tarasem, 
mały ogród, jacuzzi, 2 baseny kryte, sala konferencyjna, garaż podziemny 
(płatny), centrum SPA, plac zabaw, przedszkole dla dzieci w okresie 
wakacyjnym, sejf.
Plaża: szeroka i czysta, z drobnym piaskiem, otoczona przez wydmy 
porośnięte sosnami, wierzbami i rzadkimi gatunkami roślinności.
Pokoje: 1-, 2-, 3-osobowe, studio złożone z dwóch lub trzech pomieszczeń 
oraz apartamenty. Wszystkie posiadają balkony i wyposażone są w pełen 
węzeł sanitarny, TV LCD z DVD, bezprzewodowy internet.
Sport i rozrywka: kryty basen z wodospadami, siłownia, sauna, wanna 
z hydromasażem, tenis stołowy, solarium, centrum fitness, bilard, ogród.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (sezon niski) lub 2 posiłki dziennie (sezon 
wysoki).
Dodatkowo płatne: zabiegi odnowy biologicznej i rehabilitacji, sauna 
sucha, na podczerwień, grota solna, opłata klimatyczna.

DOM WCZASOWY

Koral
w Niechorzu
Położenie: Dom Wczasowy Koral położony jest 150 m od morza, przy 
głównej alei spacerowej.
Hotel: dysponuje 130 miejscami noclegowymi.
Do dyspozycji gości: miejsce na grilla, Wi-Fi w pokojach, kije do Nordic 
Walking, możliwość wypożyczenia krzeseł plażowych (odpłatnie), parking 
(płatny).
Plaża: czysta, szeroka, piaszczysta, wyróżniona w 2015 roku Błękitną 
Flagą, na której zobaczyć można kolorowe kutry rybackie.
Pokoje: ośrodek posiada wyremontowane pokoje 1-, 2-, 3-osobowe  
z balkonami lub tarasem i studia dwupokojowe dla 4 osób. Jest świetnie 
przygotowany do przyjmowania rodzin i większych grup znajomych.  
W budynku znajduje się winda. Każdy z pokoi posiada łazienkę, TV, 
lodówkę, balkon, koc plażowy oraz parawan. 
Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. Obiady 
serwowane do stolika. Napoje do posiłków w cenie. W jadalni czekają 
krzesełka do karmienia małych dzieci.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna - 2 zł / osoba / doba.
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Bułgaria
Wybrzeże Morza Czarnego – przejrzysta woda morska, długie  
i czyste plaże, idealna pogoda, liczne ośrodki wypoczynkowe, historyczne 
miasta, bogata kultura, rezerwaty przyrody, bogactwo podwodnej fauny  
i flory, ogromny wybór sklepów i restauracji, a przy tym przepyszne  
i tanie lokalne jedzenie oraz wino to tylko niektóre z powodów,  dla których 
wczasy w Bułgarii będą niezapomniane! Bułgarskie wybrzeże uznawane 
jest za najbardziej cenowo przystępne dla Europejczyków. Gwarantujemy 
doskonały wypoczynek, znakomite wspomnienia i mnóstwo wrażeń.

Położenie: w spokojnej okolicy na ogrodzonym terenie. Niedaleko hotelu 
znajduje się przystanek autobusowy i centrum handlowo-rozrywkowe. 
Hotel położony jest ok. 500 metrów (5-6 minut spacerem) od piaszczystej, 
położonej w przepięknej zatoczce plaży. Na terenie hotelu znajduje się 
restauracja z klimatyzacją i dużym tarasem, lobby bar, sala animacyjna, 
plac zabaw, boisko do piłki nożnej i siatkowej, tenis stołowy, bilard oraz aż 3 
baseny – 2 zewnętrzne i 1 kryty. Przy basenach zewnętrznych dostępne są 
bezpłatne leżaki i parasole. 
Hotel: obiekt wybudowany w 2001 roku, pięciopiętrowy (2 windy), oferuje 
119 pokoi i 5 apartamentów, niektóre pokoje z widokiem na morze. Oficjalna 
kategoria lokalna ****. 
Plaża: w zatoczce, szeroka, piaszczysta, najbliższa ok. 500 metrów od 
hotelu. 
Do dyspozycji gości: klimatyzowane lobby z recepcją i sejfami, windy, 2 
klimatyzowane restauracje z tarasem i strefą dla niepalących, bar, sklep  
z pamiątkami, gabinet kosmetyczny, fryzjer i sala konferencyjna (20-40 
osób), bar przy basenie.  
Pokoje: 2-osobowe (z możliwością dostawki), komfortowo urządzone, 
z łazienką (WC, wanna, suszarka do włosów), klimatyzacja sterowana 
indywidualnie, TV, telefon, sejf (dodatkowo płatny), mini bar (dodatkowo 
płatny), balkon (niektóre pokoje z częściowym widokiem na morze). 
Wyżywienie: All Inclusive – kuchnia śródziemnomorska podawana  
w formie bardzo bogatego bufetu (śniadania, obiady i kolacje), a między 
15.00 a 17.00 w barze przy basenie wydawane są napoje bezalkoholowe  
i lokalne napoje alkoholowe oraz przekąski (pizza, lody, owoce). 
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godz. 12:00.

Hotel Aurora
- dobr e położenie
- piękna plaża
- świetna cena! 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 9 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: All Inclusive, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
OPIEKĘ PILOTA na trasie przejazdu, OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie pobytu, 
UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna Polska S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 10 EUR / osoba / pobyt.

Położenie: niedaleko plaży, w cichej, spokojnej, zielonej dzielnicy Złotych 
Piasków - Czajce, ok. 1,5 km od centrum Złotych Piasków z mnóstwem 
restauracji, kawiarni, barów i dyskotek oraz ok. 16 km od Warny. 
Hotel: rodzinny, nowoczesny, przestronny, położony w parku, posiada 72 
pokoje oraz studia i apartamenty.
Do dyspozycji gości: basen z częścią wydzieloną dla dzieci, bar przy 
basenie oferujący napoje alkoholowe i bezalkoholowe, lody, kanapki  
i inne przekąski, lobby bar z tarasem oferujący szeroki wybór napojów, 
restauracja, boisko do piłki nożnej i koszykówki, plac zabaw dla dzieci, sklep 
z pamiątkami,  bezpłatne Wi-Fi w recepcji.
Plaża: szeroka, piaszczysta, 150 m hotelu.
Pokoje: wszystkie pokoje z łazienką, nowocześnie urządzone, część z bal-
konami, z widokiem na morze lub park, TV, telefon, klimatyzacja, mini bar 
(odpłatnie).
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 
Nasza ocena:  hotel otoczony uroczym parkiem, położony niedaleko plaży 
daje możliwość swobodnego wypoczynku w cichej i przyjaznej atmosferze,  
a zarazem niedaleko centrum dużego kurortu wakacyjnego.
Zakwaterowanie: od godz. 14:00, wykwaterowanie do godziny 10:00.

Hotel Strandja
- spokojna okolica
- rodzinny hotel
- blisko plaży 

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 9 noclegów w opisanym hotelu, WYŻYWIENIE: 9 śniadań, 9 
obiadokolacji, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, 
DVD, WC), OPIEKĘ PILOTA na trasie przejazdu, OPIEKĘ REZYDENTA w trakcie 
pobytu, UBEZPIECZENIE NNW, CP, KL, bagaż Signal Iduna Polska S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej - ok. 10 EUR / osoba / pobyt oraz napojów do obiadokolacji.
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ZOBACZ   NASZĄ   OFERTĘ   DALEKICH   PODRÓŻY
                       DLACZEGO  MY?

ORYGINALNE  PROGRAMY
Chcemy dać Wam możliwość odkrywania wybranych 
kierunków, poznania ich kultury i lokalnej społeczności. 
W naszych programach znajdziecie miejsca unikatowe, 
niedostępne dla masowej turystyki (często korzystamy 
z lokalnych środków transportu). Szukamy dla Was 
punktów niebanalnych, podążając nieutartymi ścieżkami.  
Z nami masz szansę poznać i osobiście doświadczyć 
prawdziwego  charakteru  odwiedzanych  miejsc!
PODRÓŻE  DLA  CIEBIE
W Vero Travel do programów wycieczek zawsze 
podchodzimy indywidualnie! Dzięki temu jesteśmy w sta - 
nie dowolnie zmodyfikować program pod preferencje  
i potrzeby naszego klienta. Programy katalogowe opierają 
się na małych, kameralnych grupach już od 5 osób. Większe 
grupy tworzymy w przypadku wycieczek na zamówienie.
SPRÓBUJ  EGZOTYKI
Proponujemy Wam  wyprawy dające możliwość skosz -
towania całego bogactwa smaków i zapachów, jakie oferują 
wybrane miejsca. W dużej części naszych programów celowo 
nie uwzględniamy opcji wyżywienia. Chcemy Was zaprosić 
do przeżycia przygody, podczas której każdy będzie mógł 
skosztować lokalnej kuchni i odkryć swoje smaki. W tej 
kulinarnej podróży zawsze możecie liczyć na wsparcie pilota.
SPRAWDZENI  PILOCI
Jesteśmy świadomi jak ważną rolę odgrywa przewodnik 
grupy. Stąd do współpracy zapraszamy wyłącznie 
ludzi pełnych pasji, ze znakomitą znajomością specyfiki 
odwiedzanych miejsc. Stawiamy na doświadczenie. 
Wybieramy pilotów elastycznych, otwartych na drugiego 
człowieka, dbających o atmosferę na wy jazdach, a przede 
wszystkim służących radą i pomocą w odkrywaniu różnych 
aspektów odwiedzanych miejsc. Dzięki temu gwarantujemy, 
że wy jazd będzie wy jątkowy i niepowtarzalny.

Z  NAMI  POLECISZ  MIĘDZY  INNYMI DO:
-  BIRMY 
-  CHIN   
-  GRUZJI   
-  INDII    
-  IZRAELA   
-  KAMBODŻY   
-  LAOSU   
-  MEKSYKU    
- STANÓW  ZJEDNOCZONYCH   
-  TAJLANDII  
-  WIETNAMU   
ORAZ  NA  KUBĘ!



PRAGA
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
do Pragi. Spacer po mieście: Klasztor na 
Strahovie, Praska Loreta, Zamek Praski – 
czyli Hrad, Katedra Św. Wita, Pałac Królewski, 
Bazylika Św. Jerzego oraz Złota Uliczka. Spacer 
przez Małą Stranę do Mostu Karola, następnie 
do Rynku Staromiejskiego ze słynnym zegarem 
Orloj, pomnikiem reformatora religijnego Jana 
Husa, Kościołem Tyńskim oraz Kościołem 
Św. Mikołaja. Czas wolny na Jarmarku Bożo-
narodzeniowym. W godzinach wieczornych 
wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do 
kraju po północy.

TERMINY CENY
01.12.2018 165 zł

08.12.2018 165 zł

15.12.2018 165 zł

OŁOMUNIEC
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
do Ołomuńca – stolicy Moraw. Spacer po 
zabytkowym centrum miasta: unikalna na skalę 
europejską kolumna Trójcy Świętej (wpisana 
na listę UNESCO), ratusz ze wspaniałym 
zegarem, barokowe fontanny, Pałac Biskupi, 
Katedra Św. Wacława. Czas wolny na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. W godzinach wieczornych 
wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do 
kraju około północy.

DREZNO
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
do Drezna. Spacer po mieście – Starówka, 
Zwinger (z zewnątrz), Opera Sampera na Placu 
Teatralnym, kościół Frauenkirche czyli kościół 
Naszej Ukochanej Pani oraz kościół Hofkirche 
czyli Nadworny, będący największym kościołem 
katolickim w Dreźnie. Czas wolny na jednym 
z licznych Jarmarków Bożonarodzeniowych. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski w godzinach 
wieczornych. Powrót do kraju po północy.

BERLIN
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
do Berlina. Spacer po mieście: Aleksanderplatz 
– słynny plac w centrum Berlina nazwany na 
cześć cara Aleksandra, aleja Unter den Linden, 
Brama Brandenburska – jeden z najbardziej 
charakterystycznych punktów miasta, Statua 
Zwycięstwa, Muzeum Pergamonu, Gmach 
Reichstagu – obecnie siedziba parlamentu ze 
swoją nową kopułą. Czas wolny na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. W godzinach wieczornych 
wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do 
kraju po północy. 

WIEDEŃ
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd do Wiednia. Spacer po mieście – 
Katedra Św. Szczepana, która jest symbolem 
Wiednia i najważniejszą budowlą gotycką  
w Austrii, dom Mozarta, Stary Rynek, Graben 
Strasse z imponującą Kolumną Morową. 
Następnie najważniejsze budowle na Ringu 
– Opera, Muzeum Historii i Sztuki, Plac Marii 
Teresy, Muzeum Historii Naturalnej, Parlament, 
Ratusz, Uniwersytet i Kościół Wotywny. Po 
południu czas wolny na jednym z Jarmarków 
Bożonarodzeniowych, gdzie na kilkuset 
stoiskach można kupić unikalne prezenty 
świąteczne, słodycze, ozdoby choinkowe. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski w godzinach 
wieczornych. Powrót do kraju po północy.

CENY ZAWIERAJĄ
OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, TRANSPORT: 
przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, 
WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna 
S.A.

CENY NIE ZAWIERAJĄ
Opłat za lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych 
audio guide - łącznie ok. 7 EUR oraz biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (dla chętnych). Istnieje możliwość 
wykupienia obiadu w restauracji - ok. 15 EUR (realizowana 
przy grupie min. 10 osób chętnych).

KRAKÓW
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do 
Krakowa. Spacer po mieście: Zamek Królewski 
(z zewnątrz), Katedra Wawelska z Dzwonem 
Zygmunta, ulica Grodzka, Kościół Św. Piotra  
i Pawła, ulica Kanonicza. Następnie Krakowski 
Rynek – Wierzynek, Wieża Ratuszowa, Tablica 
przysięgi Tadeusza Kościuszki, Sukiennice, 
Pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Mariacki, 
Kościół Św. Wojciecha, Okno Papieskie, ulica 
Floriańska z Domem Matejki, Mury obronne  
z basztami, Barbakan, Pomnik Grunwaldzki, Plac 
Matejki, Teatr Stary. Po zwiedzaniu czas wolny na  
Jarmarku Bożonarodzeniowym. W godzinach 
wieczornych wyjazd w drogę powrotną. 

CENA ZAWIERA
OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, OPIEKĘ 
PRZEWODNIKA podczas zwiedzania Starego 
Miasta,TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem 
(klimatyzacja, barek, DVD, WC), UBEZPIECZENIE NNW, CP 
i KL, bagaż Signal Iduna S.A.
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JARMARKI BOŻONARODZENIOWE

TERMINY CENY
01.12.2018 210 zł

08.12.2018 210 zł

15.12.2018 210 zł

TERMINY CENY
01.12.2018 185 zł

08.12.2018 185 zł

15.12.2018 185 zł

TERMINY CENY
01.12.2018 155 zł

08.12.2018 155 zł

15.12.2018 155 zł

TERMINY CENY
01.12.2018 155 zł

08.12.2018 155 zł

15.12.2018 155 zł

TERMINY CENY
01.12.2018 120 zł

08.12.2018 120 zł

15.12.2018 120 zł



WIEDEŃ
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. 
Spacer po Cesarskim Mieście – zwiedzanie zaczniemy od Katedry 
Św. Szczepana, która jest symbolem Wiednia i najważniejszą budowlą 
gotycką w Austrii, a następnie przejdziemy ulicą Graben. Czas wolny 
na Jarmarku. Wieczorem przejazd na teren Czech, zakwaterowanie  
w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wiednia, gdzie 
zobaczymy najważniejsze budowle na Ringu: Operę, Muzeum Historii 
i Sztuki, Plac Marii Teresy, Muzeum Historii Naturalnej, Hofburg – 
zimową rezydencję cesarską, Parlament, Ratusz, Uniwersytet i Kościół 
Wotywny, Belweder, Kościół pod wezwaniem Boromeusza. Następnie 
zwiedzanie Schoenbrunn – letniej rezydencji rodziny cesarskiej, jednej  
z najpiękniejszych budowli w stylu barokowym w Europie. Czas wolny na 
Jarmarku Świątecznym. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
Powrót do kraju około północy.

PRAGA
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do stolicy 
Czech – Pragi. Zwiedzanie miasta: spacer po Vaclavskim Namesti, czyli  
Placu Wacława, miejscu najsłynniejszych praskich demonstracji,  
marszów i zebrań publicznych z pomnikiem patrona Czech Św. Wacława. 
Zobaczymy Muzeum Narodowe, będące symbolem czeskiego odrodzenia 
narodowego (z zewnątrz), ulica Na Prikopie, Brama Prochowa, Dom 
Miejski, Rynek Starego Miasta ze słynnym zegarem Orloj, Pomnik 
reformatora religijnego Jana Husa, Kościół Tyński, Kościół Św. Mikołaja. 
Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Po zwiedzaniu przejazd do 
hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do centrum na dalsze 
zwiedzanie Pragi: Klasztor na Strahovie oraz tamtejsza Biblioteka, która 
stanowi Pomnik Narodowego Piśmiennictwa Czech. Następnie spacer 
obok praskiej Lorety do Zamku Praskiego, czyli Hradu. Zwiedzanie 
Hradczan: Katedra Św. Wita, Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego oraz 
Złota Uliczka. Następnie spacer przez Małą Stranę, Most Karola do Rynku 
Staromiejskiego. Na koniec czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do kraju około północy.

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 1 nocleg w hotelu *** (w Czechach), pokoje 2-, 3-osobowe z łazien-
kami, WYŻYWIENIE: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie 
wycieczki, TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat za lokalnych 
przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 30 EUR.

TERMINY CENY
01.12 – 02.12.2018 350 zł

08.12 – 09.12.2018 350 zł

15.12 – 16.12.2018 350 zł

CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 1 nocleg w hotelu *** (w Pradze), pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat za lokalnych 
przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 300 CZK.
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JARMARKI BOŻONARODZENIOWE Z NOCLEGIEM

TERMINY CENY
01.12 – 02.12.2018 350 zł

08.12 – 09.12.2018 350 zł

15.12 – 16.12.2018 350 zł



ROZKŁAD JAZDY 
2018

STRONY W KATALOGU

12, 13, 15, 16, 
17, 32, 38-41 14 18, 33 19, 20, 21, 

23, 26 24 22 30, 31, 
48, 49 30, 48, 49 31, 48 29, 46 27 48 25, 28 28, 42, 43

KIERUNEK

WŁOCHY TOSKANIA DALMACJA

FRANCJA, 
BENELUX, 

DANIA, 
SZWAJCARIA

BAWARIA ANGLIA AUSTRIA, 
WĘGRY PRAGA BERLIN,   

DREZNO

BRNO, 
CZECHY

BUŁGARIA
SŁOWENIA OŁOMUNIEC

LITWA,
ŁOTWA

ESTONIA
UKRAINA

BIELSKO - BIAŁA
dworzec PKS, dolna płyta 23:30 17:30 19:15 16:15

80 zł
17:15
80 złł

14:15
80 zł 7:00 - 00:45

80 zł 8:20 1:30
80 zł 8:00 12:00

80 zł
22:30
80 zł

BRZEG
zajazd Rybiorz 19:15 13:15 15:45 20:15 21:15 18:15 3:15 5:45 4:45 4:15 21:15 4:15 11:00 21:00

CZĘSTOCHOWA
zajazd Jurajski, 

Al. Wojska Polskiego 275

20:30
80 zł

14:00
80 zł

17:00
80 zł

17:00
80 zł

18:00
80 zł

15:00
80 zł

4:45
80 zł

2:00
80 zł

1:15
80 zł

5:45
80 zł

22:30
80 zł

5:45
80 zł 14:45 22:15

80 zł

GLIWICE
stacja BP, 

ul. Rybnicka 150 (Sikornik)
21:00 15:00 17:30 18:30 19:30 16:30 5:00

30 zł
3:45
30 zł 3:00 6:00 23:00 6:30

30 zł 13:00 23:00

GŁOGÓW
dworzec PKP

14:30
150 zł

8:30
150 zł

10:15
150 zł

20:00
100 zł

20:30
100 zł

18:00
150 zł

22:00 *
150 zł

3:30
150 zł

4:00
100 zł

00:15
150 zł

16:30
100 zł

23:00 *
100 zł - 17:10

150 zł

GORZÓW WIELKOPOLSKI
parking przy Bulwarze 

Zachodnim

12:00
160 zł

6:00
160 zł

8:00
160 zł

17:30
160 zł - 15:30

160 zł
19:30 *
160 zł

0:30
160 zł - 21:15*

160 zł
14:00
160 zł

20:30*
160 zł - 14:00

160 zł

KATOWICE
stacja BP, Trzy Stawy, 

kierunek Kraków
22:00 16:00 18:15 17:45 18:45 15:45 5:45

30 zł
3:00
30 zł 2:15 6:45 00:00 6:45

30 zł 13:45 23:45

KĘDZIERZYN - KOŹLE
dworzec PKS Koźle

19:15
50 zł

13:00
50 zł

15:30
50 zł

18:30
50 zł

19:30
50 zł

16:30
50 zł

3:00
50 zł

4:00
50 zł

3:00
50 zł 4:50 21:15 4:00

50 zł
11:00
50 zł

21:00
50 zł

KIELCE
dworzec PKS

16:30
120 zł

10:30
120 zł

14:00
120 zł

15:00
120 zł

16:00
120 zł

13:00
120 zł

2:00
120 zł

0:15
120 zł

23:15 *
120 zł

3:30
120 zł

18:30
120 zł

3:00
120 zł

17:00
100 zł

20:00
120 zł

KRAKÓW
ul. Reymonta 22, Stadion Wisła

17:00
80 zł

11:00
80 zł

16:45
80 zł

16:15
80 zł

17:15
80 zł

14:15
80 zł

4:00
80 zł

2:00
80 zł

00:45
80 zł

5:00
80 zł

19:00
80 zł

5:00
80 zł

12:45
80 zł 00:45 **

LEGNICA
parking przy Lidlu, ul. Moniuszki

17:00
100 zł

11:00
100 zł

13:30
100 zł 22:30 23:30 20:30 1:00

100 zł
5:00

100 zł 7:00 2:00
100 zł 19:00 2:00

100 zł
9:00

100 zł
18:30
100 zł

LESZNO
stacja Shell na trasie

Poznań-Wrocław

16:30
120 zł

10:30
120 zł

13:00
120 zł

19:00
120 zł

20:00
120 zł

17:00
120 zł

00:30
120 zł

4:30
120 zł

3:30
120 zł

1:15
120 zł

18:30
120 zł

1:30
120 zł - 18:00

120 zł

LUBIN
Orlen, ul. Legnicka 38 

obok Toyoty

16:00
120 zł

10:00
120 zł

12:00
120 zł

21:30
80 zł

22:00
80 zł

19:30
80 zł

23:30 *
120 zł

4:30
120 zł

5:30
80 zł

1:15
120 zł

18:00
80 zł

00:30
80 zł

9:45
120 zł

18:00
120 zł

ŁÓDŹ
dworzec autobusowy

Łódź Kaliska

19:00
120 zł

13:00
120 zł

15:30
120 zł

15:30
120 zł

15:45
120 zł

13:30
120 zł

3:00
120 zł

23:30*
120 zł

23:00 *
120 zł

3:15
120 zł

21:00
120 zł

4:00
120 zł 17:00 19:45

120 zł

NYSA
dworzec PKP

19:00
50 zł

13:00
50 zł

15:30
50 zł

18:30
50 zł

19:30
50 zł

16:30
50 zł

3:00
50 zł

4:00
50 zł

3:00
50 zł

4:00
50 zł

21:00
50 zł

4:50
50 zł

11:00
50 zł

21:00
50 zł

OPOLE
parking przy skrzyżowaniu

ul. 1 Maja i ul. Dubois
20:00 14:00 16:30 19:30 20:30 17:30 4:00 5:00 4:00 5:00 22:00 5:00 12:00 22:00

POLKOWICE
stacja Shell, ul. Gdańska 23

16:00
130 zł

10:00
130 zł

12:00
130 zł

21:30
80 zł

22:00
80 zł

19:00
80 zł

23:30 *
130 zł

4:30
130 zł

5:30
80 zł

1:15
120 zł

18:00
80 zł

00:30
90 zł

9:15
120 zł

18:00
120 zł

POZNAŃ
dworzec letni PKP, ul. Dworcowa

14:00
200 zł

8:00
200 zł

13:00
200 zł

13:00
200 zł

13:45
200 zł

11:00
200 zł

00:30
200 zł

23:00*
200 zł

20:00 *
200 zł

2:00
200 zł

16:00
200 zł

1:30
200 zł

10:00
200 zł

16:30
150 zł

TYCHY
zatoczka PKS przy hotelu Tychy 22:45 16:45 19:00 17:00

50 zł
18:00
50 zł 15:50 6:15

30 zł
2:00
50 zł

1:30
50 zł 7:30 00:45

50 zł
7:15
30 zł

13:00
50 zł

23:15
50 zł

WARSZAWA
parking przed Pałacem Kultury

17:30
160 zł

11:30
160 zł

14:00
160 zł

13:30
160 zł

14:00
160 zł

11:30
160 zł

1:00 
160 zł

21:00*
160 zł

21:00 *
160 zł

1:15
160 zł

19:30
160 zł

2:00
160 zł 19:00 17:00

160 zł

WROCŁAW
parking przy Wzgórzu Andersa 18:30 12:30 15:00 21:00 22:00 19:00 2:30

30 zł 6:30 5:30 3:15 20:30 3:30
30 zł 10:15 20:00

ZIELONA GÓRA
dworzec PKP

13:30
150 zł

7:30
150 zł

9:30
150 zł

19:00
150 zł - 17:00

150 zł
21:00 *
150 zł 2:30 - 23:30*

150 zł
15:30
150 zł

22:00*
150 zł - 16:00

150 zł

UWAGI:
1. Głównym miastem wyjazdowym jest Opole. Połączenia antenowe realizowane są przy min. 6
    osobach i mogą być realizowane samochodem osobowym lub mikrobusem. 
     Anulacja połączenia antenowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki.
    W takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
2. Czas oczekiwania na Klientów to15 minut, nie odpowiadamy za spóźnienia Klientów.

50 www.verotravel.pl

INFORMACJE PRAKTYCZNE

50 www.verotravel.pl

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i godziny odjazdu.
W przypadku wyjazdów z miast nie ujętych w rozkładzie jazdy, miejsce, godzina i  koszt do potwi-
erdzenia przez Organizatora.
4. W terminach oznaczonych * wyjazd następuje dzień wcześniej, a ** dzień później.
5. Miejsca w autokarze przydzielane są przez Organizatora według kolejności zgłoszeń.
6. Pełny rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej www.verotravel.pl.

REALIZACJA IMPREZY
Wszystkie imprezy autokarowe realizowane są przy minimalnej ilości 30 uczestników, natomiast imprezy 
samolotowe od 15 osób. Jeśli organizacja wybranej przez Klienta imprezy będzie z powodu niezależnego 
od VERO TRAVEL niemożliwa, proponujemy skorzystanie z innej potwierdzonej imprezy odbywającej 
się w tym samym lub podobnym terminie.
BAGAŻ
Imprezy autokarowe: każdy turysta może zabrać bagaż podręczny do 5 kg (wymiary: 55 x 20 x 40 cm) 
oraz 1 sztukę bagażu głównego do 20 kg.
Imprezy samolotowe - linie rejsowe: w cenę imprezy wliczony jest bagaż podręczny 10 kg i 1 sztuka 
bagażu głównego do 20 kg.
Imprezy samolotowe - tanie linie lotnicze: w cenę imprezy wliczony jest bagaż podręczny  
o wymiarach 42 x 32 x 25 cm i wadze do 10 kg. Bagaż główny jest dodatkowo płatny - cena różni 
się w zależności od linii lotniczych i trasy przelotu. Szczegółowe informacje na: www.verotravel.pl.
TRANSPORT
Miejsca w autokarze przydzielane są według kolejności zgłoszeń. Głównym miastem wyjazdowym 
jest Opole. Wyjazdy z pozostałych miast z rozkładu jazdy realizujemy przy min. 6 osobach. Połączenia 
antenowe mogą być realizowane samochodem osobowym lub mikrobusem. Anulacja takiego połączenia 

nie uprawnia do bezkosztowej anulacji rezerwacji. W takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej 
miejscowości gwarantowanej. Zbiórka odbywa się 15 minut przed planowaną godziną odjazdu. Czas 
oczekiwania na Klientów to 15 minut. Organizator nie odpowiada za spóźnienia Klientów. Organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i godziny odjazdu. Transport jest realizowany zgodnie z 
przepisami o pracy kierowców.
CZAS TRWANIA IMPREZY
Podróż autokarem i samolotem wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Zazwyczaj na podróż 
przeznaczamy pierwszy i ostatni dzień wycieczki.
PILOT / PRZEWODNIK
Pilot w imieniu VERO TRAVEL towarzyszy turystom, sprawuje nad nimi opiekę oraz przekazuje 
najważniejsze informacje dotyczące zwiedzanych miejsc. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych 
obiektach. W miejscach tego wymagających oprowadzaniem zajmują się uprawnieni 
przewodnicy - ich koszt podany jest przy każdej wycieczce w punkcie CENA NIE ZAWIERA. 
ZAKWATEROWANIE
Standardowo turyści są kwaterowani w pokojach 2-osobowych i 2-osobowych z dostawką. Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego oraz dokwaterowania. W przypadku braku osoby 
nadokwaterowanie naliczana jest dopłata do pokoju 1-osobowego.
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STRONY W KATALOGU

12, 13, 15, 16, 
17, 32, 38-41 14 18, 33 19, 20, 21, 

23, 26 24 22 30, 31, 
48, 49 30, 48, 49 31, 48 29, 46 27 48 25, 28 28, 42, 43

KIERUNEK

WŁOCHY TOSKANIA DALMACJA

FRANCJA, 
BENELUX, 

DANIA, 
SZWAJCARIA

BAWARIA ANGLIA AUSTRIA, 
WĘGRY PRAGA BERLIN,   

DREZNO

BRNO, 
CZECHY

BUŁGARIA
SŁOWENIA OŁOMUNIEC

LITWA,
ŁOTWA

ESTONIA
UKRAINA

BIELSKO - BIAŁA
dworzec PKS, dolna płyta 23:30 17:30 19:15 16:15

80 zł
17:15
80 złł

14:15
80 zł 7:00 - 00:45

80 zł 8:20 1:30
80 zł 8:00 12:00

80 zł
22:30
80 zł

BRZEG
zajazd Rybiorz 19:15 13:15 15:45 20:15 21:15 18:15 3:15 5:45 4:45 4:15 21:15 4:15 11:00 21:00

CZĘSTOCHOWA
zajazd Jurajski, 

Al. Wojska Polskiego 275

20:30
80 zł

14:00
80 zł

17:00
80 zł

17:00
80 zł

18:00
80 zł

15:00
80 zł

4:45
80 zł

2:00
80 zł

1:15
80 zł

5:45
80 zł

22:30
80 zł

5:45
80 zł 14:45 22:15

80 zł

GLIWICE
stacja BP, 

ul. Rybnicka 150 (Sikornik)
21:00 15:00 17:30 18:30 19:30 16:30 5:00

30 zł
3:45
30 zł 3:00 6:00 23:00 6:30

30 zł 13:00 23:00

GŁOGÓW
dworzec PKP

14:30
150 zł

8:30
150 zł

10:15
150 zł

20:00
100 zł

20:30
100 zł

18:00
150 zł

22:00 *
150 zł

3:30
150 zł

4:00
100 zł

00:15
150 zł

16:30
100 zł

23:00 *
100 zł - 17:10

150 zł

GORZÓW WIELKOPOLSKI
parking przy Bulwarze 

Zachodnim

12:00
160 zł

6:00
160 zł

8:00
160 zł

17:30
160 zł - 15:30

160 zł
19:30 *
160 zł

0:30
160 zł - 21:15*

160 zł
14:00
160 zł

20:30*
160 zł - 14:00

160 zł

KATOWICE
stacja BP, Trzy Stawy, 

kierunek Kraków
22:00 16:00 18:15 17:45 18:45 15:45 5:45

30 zł
3:00
30 zł 2:15 6:45 00:00 6:45

30 zł 13:45 23:45

KĘDZIERZYN - KOŹLE
dworzec PKS Koźle

19:15
50 zł

13:00
50 zł

15:30
50 zł

18:30
50 zł

19:30
50 zł

16:30
50 zł

3:00
50 zł

4:00
50 zł

3:00
50 zł 4:50 21:15 4:00

50 zł
11:00
50 zł

21:00
50 zł

KIELCE
dworzec PKS

16:30
120 zł

10:30
120 zł

14:00
120 zł

15:00
120 zł

16:00
120 zł

13:00
120 zł

2:00
120 zł

0:15
120 zł

23:15 *
120 zł

3:30
120 zł

18:30
120 zł

3:00
120 zł

17:00
100 zł

20:00
120 zł

KRAKÓW
ul. Reymonta 22, Stadion Wisła

17:00
80 zł

11:00
80 zł

16:45
80 zł

16:15
80 zł

17:15
80 zł

14:15
80 zł

4:00
80 zł

2:00
80 zł

00:45
80 zł

5:00
80 zł

19:00
80 zł

5:00
80 zł

12:45
80 zł 00:45 **

LEGNICA
parking przy Lidlu, ul. Moniuszki

17:00
100 zł

11:00
100 zł

13:30
100 zł 22:30 23:30 20:30 1:00

100 zł
5:00

100 zł 7:00 2:00
100 zł 19:00 2:00

100 zł
9:00

100 zł
18:30
100 zł

LESZNO
stacja Shell na trasie

Poznań-Wrocław

16:30
120 zł

10:30
120 zł

13:00
120 zł

19:00
120 zł

20:00
120 zł

17:00
120 zł

00:30
120 zł

4:30
120 zł

3:30
120 zł

1:15
120 zł

18:30
120 zł

1:30
120 zł - 18:00

120 zł

LUBIN
Orlen, ul. Legnicka 38 

obok Toyoty

16:00
120 zł

10:00
120 zł

12:00
120 zł

21:30
80 zł

22:00
80 zł

19:30
80 zł

23:30 *
120 zł

4:30
120 zł

5:30
80 zł

1:15
120 zł

18:00
80 zł

00:30
80 zł

9:45
120 zł

18:00
120 zł

ŁÓDŹ
dworzec autobusowy

Łódź Kaliska

19:00
120 zł

13:00
120 zł

15:30
120 zł

15:30
120 zł

15:45
120 zł

13:30
120 zł

3:00
120 zł

23:30*
120 zł

23:00 *
120 zł

3:15
120 zł

21:00
120 zł

4:00
120 zł 17:00 19:45

120 zł

NYSA
dworzec PKP

19:00
50 zł

13:00
50 zł

15:30
50 zł

18:30
50 zł

19:30
50 zł

16:30
50 zł

3:00
50 zł

4:00
50 zł

3:00
50 zł

4:00
50 zł

21:00
50 zł

4:50
50 zł

11:00
50 zł

21:00
50 zł

OPOLE
parking przy skrzyżowaniu

ul. 1 Maja i ul. Dubois
20:00 14:00 16:30 19:30 20:30 17:30 4:00 5:00 4:00 5:00 22:00 5:00 12:00 22:00

POLKOWICE
stacja Shell, ul. Gdańska 23

16:00
130 zł

10:00
130 zł

12:00
130 zł

21:30
80 zł

22:00
80 zł

19:00
80 zł

23:30 *
130 zł

4:30
130 zł

5:30
80 zł

1:15
120 zł

18:00
80 zł

00:30
90 zł

9:15
120 zł

18:00
120 zł

POZNAŃ
dworzec letni PKP, ul. Dworcowa

14:00
200 zł

8:00
200 zł

13:00
200 zł

13:00
200 zł

13:45
200 zł

11:00
200 zł

00:30
200 zł

23:00*
200 zł

20:00 *
200 zł

2:00
200 zł

16:00
200 zł

1:30
200 zł

10:00
200 zł

16:30
150 zł

TYCHY
zatoczka PKS przy hotelu Tychy 22:45 16:45 19:00 17:00

50 zł
18:00
50 zł 15:50 6:15

30 zł
2:00
50 zł

1:30
50 zł 7:30 00:45

50 zł
7:15
30 zł

13:00
50 zł

23:15
50 zł

WARSZAWA
parking przed Pałacem Kultury

17:30
160 zł

11:30
160 zł

14:00
160 zł

13:30
160 zł

14:00
160 zł

11:30
160 zł

1:00 
160 zł

21:00*
160 zł

21:00 *
160 zł

1:15
160 zł

19:30
160 zł

2:00
160 zł 19:00 17:00

160 zł

WROCŁAW
parking przy Wzgórzu Andersa 18:30 12:30 15:00 21:00 22:00 19:00 2:30

30 zł 6:30 5:30 3:15 20:30 3:30
30 zł 10:15 20:00

ZIELONA GÓRA
dworzec PKP

13:30
150 zł

7:30
150 zł

9:30
150 zł

19:00
150 zł - 17:00

150 zł
21:00 *
150 zł 2:30 - 23:30*

150 zł
15:30
150 zł

22:00*
150 zł - 16:00

150 zł

ZASADY OGÓLNE
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu - organizatorem turystyki (w rozumieniu 
ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami) jest BIURO 
PODRÓŻY VERO TRAVEL.
Dane organizatora: VERO TRAVEL z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 37; Zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 20598; Wpis do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod numerem 05065; Wpis do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Opolskiego pod numerem 069; Gwarancja 
Ubezpieczeniowa udzielona przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dotycząca 
kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę 
turystyczną o numerze M208436 na kwotę 990.000 zł; numer REGON 531208198; numer NIP 
7541520424.
ZAWARCIE UMOWY
Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez VERO TRAVEL  
następuje po:
a) zapoznaniu się z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu, niniejszymi warunkami uczestnictwa, 
które to są integralna częścią umowy z klientem oraz informacjami dodatkowymi dotyczącymi 
określonej oferty turystycznej,
b) złożeniu w VERO TRAVEL podpisanej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTY-CZNYCH. 
Umowę każdy uczestnik podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią rodzice lub jej prawny 
opiekun. Umowę o Świadczenie Usług Turystycznych zawrzeć może wyłącznie osoba prawna lub 
fizyczna, która posiada pełną zdolność do takich czynności. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby 
do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za 
informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących oferty,
c) wpłacie zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. 
Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganej 
do realizacji imprezy.
ZAPŁATA ZA UCZESTNICTWO W IMPREZIE
Po otrzymaniu potwierdzenia imprezy turystycznej, należy w dniu podpisania druku Umowy  
o Świadczeniu Usług Turystycznych wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy. Dopłata 
do 100% powinna nastąpić na minimum 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie 
następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient wpłaca od razu 100% ceny. 
Wpłata może nastąpić u agenta, organizatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy. 
REZYGNACJA Z IMPREZY
1. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym 
fakcie VERO TRAVEL.
2. Uczestnik ponosi koszty rezygnacji poniesione przez VERO TRAVEL w związku z rezygnacją 
uczestnika.
3. Uczestnik może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki 
udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług 
turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej 
umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej jest 
skuteczne wobec organizatora, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym nie później niż na 3 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty 
poniesione przez VERO TRAVEL w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej uczestnik  
i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
REALIZACJA IMPREZY
1. VERO TRAVEL jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością 
i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a 
ofertą uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawiciela VERO TRAVEL 
(lub jego kontrahenta) w celu umożliwienia niezwłocznego naprawienia wady.
2. Gdy po zawarciu umowy nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku 
do informacji zawartych w umowie, Uczestnik zostanie o nich powiadomiony przed rozpoczęciem 
podróży. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn. zakres i standard oferowanych 
świadczeń), uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora o tym, czy:
- przyjmuje proponowaną zmianę umowy,
- odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec VERO TRAVEL za wyrządzone szkody 
podczas podróży i pobytu. 
4. Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, VERO TRAVEL 
zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy 
odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Uczestnik 
może nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy.
5. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora wykupionych zgodnie z Umową o Świadczenie 
Usług Turystycznych.
6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnych dokumentów podróżnych.
ODWOŁANIE IMPREZY / ZMIANA CENY
VERO TRAVEL zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub zaniechanie osób trzecich, 
nieuczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć, siła wyższa, brak 
wymaganego minimum Uczestników) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych. Odwołanie 
z powodu braku wymaganego minimum uczestników (zakładana liczba rezerwacji dla imprez 
autokarowych wynosi 45 osób, a dla imprez samolotowych 15 osób) może nastąpić jednak nie 
później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy Uczestnik ma 
prawo według własnego wyboru do:
- natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat,
- uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie,
b) podwyższenia ceny imprezy w przypadku znacznego wzrostu kursu walut, kosztów transportu, 
opłat urzędowych lub podatków. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do Uczestnika wyłącznie 
po doręczeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
UBEZPIECZENIA
a) Podpisując Umowę o Świadczeniu Usług Turystycznych Uczestnik deklaruje, iż stan jego 
zdrowia umożliwia udział w imprezie, zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi 
dokumentacji leczenia.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

AUDIO GUIDE
System bezprzewodowy stosowany podczas niektórych wycieczek. Na czas zwiedzania Turysta 
otrzymuje indywidualny odbiornik i słuchawkę, a przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu. System 
zapewnia komfort zwiedzania w miejscach o dużym natężeniu ruchu / hałasu oraz w miejscach gdzie 
przewodnik nie może głośno mówić do grupy (kościoły, muzea, itp.)
INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. We wszystkich krajach poza 
Unią Europejską wymagany jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z wycieczki. Informacje 
wizowe przekazywane są turystom przy rezerwacji imprezy turystycznej.
DOPŁATY
Większość opłat związanych z wyjazdem jest wliczona w cenę i płacicie Państwo za nią przy kupnie 
imprezy. Niektóre koszty należy jednak opłacić samodzielnie na miejscu, na przykład: bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, wycieczki fakultatywne, taksę klimatyczną, inne opłaty (końcowe sprzątanie 
apartamentów, dodatkowe posiłki). Szczegółowe informacje zamieszczone są przy każdym programie 
w katalogu.

UBEZPIECZENIE
Wszyscy Klienci VERO TRAVEL objęci są ubezpieczeniem w TU Signal Iduna S.A. Stawki ubezpieczenia 
podane są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
Telefon alarmowy gdzie należy zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem: +48 22 864 55 26.
DODATKOWE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w związku z 
rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być tylko koszty 
spowodowane przyczynami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego, np.: nieszczęśliwy wypadek, 
nagłe zachorowanie, katastrofy żywiołowe, itp. Szczegółowe zasady określają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej firmy Signal Iduna S.A. dostępne na stronie internetowej 
www.verotravel.pl. Koszt ubezpieczenia to 3% wartości imprezy.
Gwarancja niezmienności ceny: jeżeli obawiacie się Państwo, że cena wyjazdu może wzrosnąć ze 
względu na wzrost kursu walut, wzrost cen paliwa czy biletów lotniczych, to proponujemy wykupienie 
gwarancji niezmienności ceny. Koszt ubezpieczenia to 7% wartości imprezy.
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b) VERO TRAVEL na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej 
ubezpieczenia nr 204487 z dnia 01.05.2015 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w 
organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach 
turystycznych z dnia 29.08.1997 r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie 
uczestnictwa / umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
c) Poza granicami kraju Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA TRAVEL, którego 
przedmiotem są między innymi koszty leczenia (KL) i koszty leczenia chorób przewlekłych (CP) 
- suma ubezpieczenia 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) - suma 
ubezpieczenia 15.000 zł, bagaż podróżny (BP) - suma ubezpieczenia 1.000 zł.
REKLAMACJA
Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione indywidualnie, po powrocie do kraju, 
nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone 
reklamacje. VERO TRAVEL udzieli odpowiedzi w ciągu 21 dni od ich otrzymania, a w sprawach 
wymagających wyjaśnienia poza granicami kraju - w ciągu 30 dni.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie postanowienia Umowy oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa są zgodne z przepisami 
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), zwanej dalej Kodeksem 
Cywilnym oraz przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 187), zwanej dalej ustawą o usługach turystycznych.
2. W sprawach nieuregulowanych zapisami Umowy i Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych. 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie 
nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy wydział cywilny sądu powszechnego.
3. VERO TRAVEL uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących 
w imprezach turystycznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie  
z uregulowaniami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4. W przypadku niewypłacalności, VERO TRAVEL przekazuje Marszałkowi Województwa 
Opolskiego wykaz umów ograniczony do umów, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane, wraz 
z informacją zawierającą imiona i nazwiska oraz numery telefonów kontaktowych osób objętych 
umową.
5. VERO TRAVEL na wypadek swojej niewypłacalności, zapewnia klientom:
a) pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu  
z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, 
transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy VERO TRAVEL, wbrew 
obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem 
zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz 
osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
b) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części 
imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.
6. Dla zapewnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5, VERO TRAVEL posiada 
stosowne zabezpieczenia, o których mowa w ustawie o usługach turystycznych, a nadto zobowiązuje 
się do terminowego odprowadzania składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
7. Wysokości składek za imprezy turystyczne, o których mowa w ust. 6, są następujące (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1900):
a) w przypadku imprezy turystycznej organizowanej na terytorium państw europejskich i poza-
europejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego,  
z wyłączeniem pkt 4 - 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy,
b) w przypadku imprezy turystycznej organizowanej na terytorium państw pozaeuropejskich z wyko-
rzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego - 13 zł 
od każdego klienta z tytułu zawartej umowy,
c) w przypadku imprezy turystycznej organizowanej na terytorium państw europejskich z wyko-
rzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego,  
z wyłączeniem pkt 4 - 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy,
d) w przypadku imprezy turystycznej organizowanej na terytorium krajów mających lądową 
granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu 
kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej - 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.
8. W przypadku powstania po stronie VERO TRAVEL stanu niewypłacalności, w rozumieniu ust. 5, 
Marszałek Województwa Opolskiego przyjmuje zgłoszenia od klientów, którzy nie otrzymali zwrotu 
wpłat lub części wpłat uiszczonych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.
9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji 
wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części 
zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia dołącza się:
a) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej 
między klientem a organizatorem turystyki,
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za usługi turystyczne, stanowiące 
imprezę turystyczną określoną w umowie,
c) oświadczenie klienta organizatora turystyki stwierdzające niewykonanie przez organizatora 
turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
d) oświadczenie klienta organizatora turystyki zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który 
ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b 
lub d ustawy o usł. turystycznych, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
10. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b 
ustawy o usługach turystycznych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
klienta, dokonuje jego weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie 
oraz ze stanem faktycznym i przekazuje Marszałkowi Województwa Opolskiego informację o 
szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej klientowi albo informację o nieuwzględnieniu danego 
zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin przekazania informacji 
Marszałkowi Województwa Opolskiego ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia klienta.
11. Po otrzymaniu dokonanego przez podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, szczegóło-
wego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom, Marszałek Województwa Opolskiego 
wydaje dyspozycję wypłaty środków, a podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje 
wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia otrzymania dyspozycji.




