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Z Europą w świat!

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:
 szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 szybki i wygodny zakup
 zniżki dla rodzin, grup, dzieci i studentów
 elastyczne pakiety dostosowane do indywidualnych potrzeb

Ciesz się beztroskim wypoczynkiem,  
wybierając najlepsze dla siebie ubezpieczenie

Szczegółowe warunki odpowiedzialności oraz wyłączenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.tueuropa.pl
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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą najnowszą ofertę zawartą w Katalogu na rok 2020. Zabieramy w niej Państwa na 5 
kontynentów, do ponad 100 państw Świata. Komfort i dobry standard podróżowania jest dla nas priorytetem, stąd podobnie jak 
w latach ubiegłych, organizujemy mniejsze liczebnie grupy, przeloty wyłącznie renomowanymi rejsowymi liniami lotniczymi oraz 
zapewniamy realizację świadczeń na miejscu za pośrednictwem sprawdzonych od lat kontrahentów. Całościową zaś opiekę i dbałość 
o realizację programu oddajemy w ręce doświadczonych pilotów i przewodników. 

W aktualnym Katalogu pojawiają się nowe trasy, specjalnie wybrane i opracowane dla Państwa. W tym roku po raz pierwszy 
zapraszamy do magicznej Kolumbii owianej zapachem kawy, w Indyjskie Himalaje, Turcję ze smakami orientu, dwa krótkie wypady 
do pięknych i jakże odmiennych stolic świata, Nowego Jorku i Aten, a także na ponad trzytygodniową prawdziwą wyprawę do Azji 
Centralnej. Wyjątkowo zaś zachęcamy Państwa do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych oraz Sankt Petersburga, bowiem w związku 
ze zniesieniem obowiązku wizowego dla obywateli Polski, podróże tam stają się bardziej dostępne i o wiele przyjemniejsze.

A w przygotowaniu dwie niespodzianki – zaproszenie do Krainy Longobardów w Północnych Włoszech oraz do tajemniczej Korei 
Północnej, 360 stopni dookoła tego unikalnego państwa.

Zapraszamy do poszukiwań wymarzonych podróży!

WYCIECZKI OBJAZDOWE – polecamy osobom ciekawym Świata, chcącym poznawać nowe miejsca, historię i kulturę innych narodów.

WCZASY I IMPREZY POBYTOWE – to propozycja dla osób ceniących sobie spokój, wygodę i pełen relaks. Proponujemy bogatą ofertę 
wypoczynku na plażach całego świata, organizowanych przez wybrane przez nas Biura Podróży.

WYJAZDY DLA KONESERÓW – podróżników wyrafinowanych, zafascynowanych nietuzinkowymi dziedzinami życia i sportu, 
zapraszamy do podróży z pasją i adrenaliną, do podziwiania słynnych spektakli w teatrach i salach koncertowych Europy i Świata, 
do odkrywania bogatej gamy smaków winnic europejskich, poznawania historii wojskowości, militariów i architektury obronnej. 

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE, INCENTIVE – to wyjazdy biznesowe i integracyjne dla firm, dla osób podróżujących inaczej, dla grup 
znajomych, dla wymagających podwójnie, na specjalne życzenie…

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE – prowadzimy sprzedaż szerokiej gamy ubezpieczeń turystycznych renomowanych 
Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU Europa S.A., Allianz, Gothaer). Najlepsze, najtańsze i najpewniejsze spośród dostępnych obecnie 
na rynku indywidualne ubezpieczenia turystyczne w każdej możliwej opcji. 

KARTA TURYSTY (wiza kubańska) – pośredniczymy i pomagamy w uzyskaniu wiz turystycznych do wielu państw Świata, w tym 
m.in.: na Kubę. W przypadku wyjazdu turystycznego na Kubę, Kartę Turysty (wizę kubańską) można wyrobić od ręki w Sigma Travel 
(lub zakupić w formie wysyłkowej), bez zbędnych formalności, w najniższej możliwej cenie.

IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE (eBilet) – to sprzedaż biletów na targi, spektakle teatralne i operowe, koncerty, kabarety 
oraz wydarzenia sportowe.

MIĘDZYNARODOWE PRZEJAZDY AUTOKAROWE – oferujemy bilety autokarowe licencjonowanych firm, posiadających wymagane 
koncesje, do ponad 2000 miast w Europie, bezpośrednio u nas w biurze lub samodzielnie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

BONY PODRÓŻNIKA – poszukiwane bony wartościowe na okaziciela, wygodna forma prezentu dla każdego i na każdą okazję, 
dostępne w różnych nominałach. 

PODRÓŻUJ W WIELKIM STYLU – Sigma Travel oferuje zakup walizek renomowanej firmy Puccini, w niewiarygodnie niskich cenach! 
Duży wybór modeli w różnych kolorach, z odbiorem osobistym bądź wysyłką gratis pod wskazany adres.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na nasz Program Lojalnościowy – KARTĘ PODRÓŻNIKA! Zachęcamy do dołączenia 
do coraz szerszego grona Podróżników zdobywających atrakcyjne zniżki i rabaty!

Życzymy niezapomnianych przeżyć oraz pięknych chwil podczas podróży z Sigma Travel. 

Czekamy na Państwa sugestie i uwagi, które zawsze pomagają nam w przygotowywaniu coraz lepszych i jeszcze bardziej trafiających 
w Państwa oczekiwania propozycji!

Z wyrazami szacunku

Zespół Sigma Travel Sp. z o.o.

Zachęcamy do śledzenia wszystkich aktualności z poziomu naszego Newslettera  oraz na Facebook’u.
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Terminy podane w katalogu mogą ulec niewielkim zmianom. 
Aktualne, obowiązujące terminy znajdują się w programach ramowych 

dostępnych na naszej stronie i w biurach sprzedaży.
www.sigma-travel.com.pl



4

 6 Etiopia
Królestwo Saba oraz Plemiona Południa

 9 Madagaskar
Wyspa Lemurów i Baobabów

 10 RPA i Wodospady Wiktorii
Diament Czarnego Lądu

 12 RPA i Wodospady Wiktorii 
Na Styku Oceanów

 14 Namibia, Botswana i Wodospady Wiktorii
Afrykańska Przygoda

 

afryka 

 16 USA Zachodnie
Parki Narodowe oraz Miasta Zachodniego Wybrzeża

 18 USA Północno-Zachodnie
Parki Narodowe Wybrzeża Pacyfiku

 20 USA Wschodnie + Floryda 
Wielkie Miasta Wschodniego Wybrzeża Ameryki

 21 USA – Nowy Jork 
Wielkie Jabłko

 22 USA Południowe 
Wzdłuż Zatoki Meksykańskiej

aMEryka PÓŁNOCNa 

aMEryka POŁUDNIOWa I ŚrODkOWa 

 32 Birma
Kraina Miliona Świątyń

 34 Chiny
Chiny z Rejsem po Jangcy

 36 Chiny
Miasta Cesarskie

 38 Chiny
Chiny Południowe

 40 Filipiny
Kraina 7000 Wysp!

 42 Filipiny + Hongkong + Makau
Od Manili po Hongkong i Makau nowość

 44 Indie 
Indyjskie Himalaje (Kaszmir + Ladakh) nowość

 46 Japonia 
Kraina Kwitnącej Wiśni

 48 Kambodża, Laos i Wietnam
Magiczne Indochiny

 50 Mongolia
Śladami Chingis Khana

 53 Tajlandia, Malezja i Singapur 
Azjatyckie Tygrysy

aZJa (DALEKI wSCHÓD) 

 54 Azerbejdżan
Kraina Wiecznego Ognia nowość

 56 Gruzja + Armenia
Magia Kaukazu

 58 Iran
Wszystkie Oblicza Persji

 60 Izrael i Jordania
Cztery Morza Ziemi Świętej

 62 Kirgistan
Majestatyczne Góry Azji Centralnej

aZJa (BLISKI I śRoDKowY wSCHÓD) 

 24 Brazylia
Brazylijska Samba w Amazońskiej Puszczy! 

 26 Kolumbia
Kraina Kawą Pachnąca nowość

 28 Peru i Boliwia 
W Poszukiwaniu Zaginionych Cywilizacji

 30 Meksyk i Kuba 
Gorące Rytmy i Magia Kolorów
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 68 Anglia – Londyn
Londyn

 69 Anglia i Szkocja
Anglia i Szkocja

 70 Austria – Wiedeń
Barokowa Perła nad Dunajem

 72 Bałkany – Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra
Bałkańska Przygoda

 74 Bałkany – Serbia, Albania, Macedonia
Bałkańska Mozaika

 76 Benelux 
Wspaniałe Zabytki w Cieniu Tulipanów

 78 Białoruś 
Podróż Sentymentalna

 79 Czechy 
Czeski Film

 80 Francja, Monako, Włochy
Lazurowe Wybrzeże

 82 Grecja – Ateny
Z Widokiem Na Akropol nowość

 84 Hiszpania, Andora, Francja
Kraina Basków

 86 Hiszpania – Barcelona
Bajkowe Miasto Gaudiego

 87 Kraje nadbałtyckie i Sankt Petersburg 
Białe Noce w Wenecji Północy!

 88 Niemcy 
Średniowieczne Dziedzictwo

 90 Niemcy 
Skarby Pogranicza

EUrOPa 

 91 Niemcy – Drezno 
Uczta Operowa w Jednej z Najlepszych Sal Koncertowych Europy! 

 95 Rosja – Sankt Petersburg
Opera i Balet w Wenecji Północy!

Dla kONEsErÓW  

 91 Niemcy – Drezno 
Uczta Operowa w Jednej z Najlepszych Sal Koncertowych Europy! 

 92 Portugalia 
Kieliszek Porto na Krańcu Europy! 

 93 Portugalia – Madera  
Wyspa Wiecznej Wiosny

 94 Rosja – Moskwa
Z Wizytą na Placu Czerwonym

 95 Rosja – Sankt Petersburg
Opera i Balet w Wenecji Północy!

 96 Słowenia + Chorwacja 
Alpejska Perła Nad Adriatykiem

 98 Turcja – Stambuł
Śladami Hurrem i Sulejmana czyli Wspaniałe Stulecie!

 100 Turcja
Smaki i Zapachy Orientu nowość

 102 Ukraina 
Szlakiem Kresowych Twierdz

 103 Włochy – Rzym
Wieczne Miasto

 104 Włochy 
Perły Toskanii

Aktualna oferta i nowości na:
www.sigma-travel.com.pl

 64 Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzykistan, Kazachstan, Kirgistan
Azja Centralna nowość

 67 Uzbekistan
Jedwabny Szlak
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Zapraszamy Państwa na niezwy-
kłą przygodę po jednym z najcie-
kawszych krajów czarnego lądu! 
Etiopia to fascynujący kraj, jedyny 
w Afryce (obok Egiptu), który po-
siada tak bogatą i ciekawą kulturę. 
Wbrew stereotypowym wyobra-
żeniom pustyni i głodu, znaleźć tu 
można wspaniałe zabytki i piękne 
historie. Kraj ten nazywany jest 
wyspą czarnego chrześcijaństwa – 
w Axum przechowywana jest Arka, 
a skalne kościoły Lalibeli pomagały 
budować anioły. Etiopia to także 
Harer – jedno z najświętszych miast 
islamu, zaś w Dolinie Omo można 
zobaczyć jak żyją egzotyczne ple-
miona Mursi lub Arbore. Wresz-
cie tutaj ponoć był biblijny Eden, 
a  w  Muzeum Narodowym można 
spotkać się z naszą pra...pra...pra...
babcią – Lucy – uznawaną przez 
niektórych za pramatkę ludzkości, 
czyli najbardziej kompletne znale-
zisko człowieka pochodzące sprzed 
3,4 mln lat! 

 � 1 dzień  
Przelot do Addis Abeby.

 � 2 dzień  
Przelot do Bahir Dar – miasta poło-
żonego nad jeziorem Tana. Rejs ło-
dzią po jeziorze Tana – największym 
jeziorze w Etiopii z 37 wyspami, na 
których znajdują się starożytne 
klasztory, w których przechowy-
wane są tysiącletnie manuskrypty, 
krzyże i korony cesarskie. Zwie-
dzanie klasztoru Ura-Kidanemihret 
oraz Intos-Jesus. Przejazd do wioski 
Tis Isat, leżącej u stóp wodospa-
dów na Błękitnym Nilu – uznawa-

nych za jedne z najpiękniejszych  
w Afryce.

 � 3 dzień 
Przejazd widokową trasą biegnącą 
wzdłuż jeziora do cesarskiego mia-
sta Gondar – dawnej stolicy Etio-
pii, miasta położonego w pięknej 
okolicy, założonego w 1636 roku. 
Znajdujące się tutaj liczne zamki 
zostały wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO. Zwiedza-
nie zamków zbudowanych przez 
Cesarzy Gondaru. Zwiedzanie klasz-
toru Debre Birhan Sellassie – jego 
ściany pokryte są 300-letnimi ma-

lowidłami przedstawiającymi sceny 
biblijne. 

 � 4 dzień  
Wycieczka do wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO 
parku narodowego w górach Si-
mien („dach czarnego lądu”). Podzi-
wianie malowniczych krajobrazów 
oraz niezwykłej przyrody – w tym 
wielu unikalnych gatunków zwie-
rząt, takich jak np. dżelady. 

 � 5 dzień  
Przelot do Axum – najstarszego 
etiopskiego miasta, pierwszej stoli-
cy imperium, będącej jednocześnie 

 ETIOPIa 

królestwo saba oraz Plemiona Południa
aDDIs aBEBa � BaHIr Dar � GONDar � aXUM � lalIBEla � JEZIOrO laNGaNO � arBa MINCH � CHENCHa 
JINka � MaGO Park � TUrMI

15
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 � 12 dzień 
Wyjazd na safari do Parku Narodo-
wego Mago, położonego w dolinie 
rzeki Omo, gdzie na podróżnych 
czeka dzika, piękna przyroda i 
wspaniałe krajobrazy. Zwiedzanie 
wioski plemienia Moursi – żyjącego 
w niskich, słomianych chatach. Jest 
to najbardziej charakterystyczne z 
etiopskich plemion, gdzie kobiety 
ozdabiają swoje wargi wielkimi, 
glinianymi krążkami. Po powrocie 
zwiedzanie Narodowego Muzeum 
Archeologicznego Kultur Południo-
wego Omo w Jinka. 

 � 13 dzień  
Wyjazd w kierunku Arba Minch. Po 
drodze przejazd przez wioskę Tse-
maj oraz wizyta u plemienia Konso, 
które żyje w kamiennych wsiach 
położonych na terenach górskich. 
Plemię to uprawia (w systemie ta-
rasowym) m.in. sorgo oraz najlep-
szą kawę w Etiopii oraz znane jest 
z ustawiania totemów na grobach 
zmarłych.

 � 14 dzień  
Przejazd do Addis Abeby. Wieczo-
rem tradycyjna kolacja w lokalnej 
restauracji serwującej dania naro-
dowe – połączona z  pokazem folk-
lorystycznych tańców różnych grup 
etnicznych. Wylot do Polski.

 � 15 dzień  
Przylot do Warszawy.

 

kolebką chrześcijaństwa etiopskie-
go. Zwiedzanie największych atrak-
cji miasta m.in.: Kościół Axum Tsion, 
gdzie według przekonań miejsco-
wych znajduje się Arka Przymierza, 
Muzeum Archeologiczne, pole steli 
grobowych, grobowce Królów (Ke-
leba i Gebre Meskela), ruiny pałacu 
i łaźni królowej Saby.

 � 6 dzień 
Przelot do Lalibeli – zdecydowanie 
najciekawszego miejsca w Etiopii! 
To tutaj znajdują się oryginalne, 
wykute w litej skale monolityczne 
kościoły (zbudowane ok. 800–1200 

 Terminy Ceny

08.11. – 22.11.2020 11590 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje

roku naszej ery, każdy wg innego 
planu), uznawane za najmniej zna-
ny ósmy cud świata – będące nadal 
miejscem kultu. Zwiedzanie najważ-
niejszych z 11 skalnych kościołów.

 � 7 dzień 
Przelot do Addis Abeby. Zwiedza-
nie stolicy Etiopii – miasta, które 
powstało z miłości: jako dar króla 
Menelika dla pięknej żony Taitu. 
W programie m.in.: Katedra Trójcy, 
Mauzoleum Króla Menelika, Mu-
zeum Narodowe ukazujące dzieje 
Etiopii od pradawnych czasów. 
To właśnie tu znajduje się słynny 

eksponat Lucy – szkielet człowieka 
sprzed 3,4 mln lat. Sesja zdjęciowa 
na tle nowoczesnej siedziby Unii 
Afrykańskiej. Podziwianie wspania-
łego widoku całej okolicy z góry 
Entoto.

 � 8 dzień 
Przejazd jeepami drogą przez Hu-
sainę do miasta Arba Minch – po-
łożonego na skarpie z widokiem na 
jeziora Chamo i Abaya. Po drodze 
zwiedzanie wioski lokalnego ple-
mienia Dorze – znanego z budowy 
wysokich chat w kształcie ula, wy-
platanych z liści fałszywego banana 
(Ynset) na konstrukcji z bambusa. 

 � 9 dzień  
Rejs łodzią motorową po jeziorze 
Chamo, w trakcie którego oglądać 
można liczne krokodyle i hipopota-
my. W drodze do Turmi zwiedzanie 
wioski plemienia Arbore. Zakwate-
rowanie w „lodge”, w 2-osobowych 
namiotach. 

 � 10 dzień  
Wyjazd do wioski Omorate. Prze-
prawa łodziami na drugi brzeg rzeki 
Omo, zwiedzanie wioski plemienia 
Dasenetch. Po południu wizyta na lo-
kalnym targu w Dimeka, gdzie moż-
na zaobserwować tradycyjne formy 
handlu sześciu różnych plemion. 

 � 11 dzień  
Przejazd do miejscowości Jinka. 
Po drodze spotkanie z plemieniem 
Hamer, którego członkowie wyróż-
niają się niezwykłą urodą. Kobiety 
noszą eleganckie, skórzane spód-
nice wyszywane perełkami, liczne 
bransolety, a ich włosy z wple-
cionymi licznymi ozdobami mają 
barwę pomarańczową. 

AFRYKA - ETIoPIA 07
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Wyspa lemurów i Baobabów
aNTaNaNarIVO � aNDasIBE � Park NarODOWy MaNTaDIa 
MOrONDaVa � BElO � BEkOPaka � Park NarODOWy TsINGy 
aNTsIraBE � Park NarODOWy raNOMafaNa 
Park NarODOWy IsalO � TUlEar � IfaTy � aNTaNaNarIVO

 � 1 dzień 
Przelot do samolotem rejsowym 
do Antananarivo. 

 � 2 dzień
Zwiedzanie Pałacu Królewskiego 
Ambohimaga. Przejazd na wschód 
w kierunku Andasibe – Parku Le-
murów. Po drodze liczne postoje 
w celu podziwiania krajobrazów 
(wzgórza, wodospady, pola ryżo-
we, urokliwe wioski). 

 � 3 dzień 
Wizyta w Parku Narodowym Man-
tadia i podziwianie urokliwych 
krajobrazów wschodnich lasów 
deszczowych (lista UNESCO). 

 � 4 dzień
Wizyta w Rezerwacie Analamaza-
otra, słynącego z lemurów Indri 
Indri (największa odmiana lemu-
rów) oraz wielu innych cennych 
gatunków fauny i flory typowych 
dla wschodniej części wyspy takich 
jak np. orchidee. Przejazd do Anta-
nanarivo. 

 � 5 dzień
Zwiedzanie Pałacu Królowej (Rova 
Manjakamiadana). Przelot do Mo-
rondava. Zwiedzanie. 

 � 6 dzień
Przejazd na północ, alejami ba-
obabów, poprzez las Kirindy aż do 
małej wioski rybackiej Belo. Dalej 

przejazd poprzez malownicze pola 
ryżowe do Bekopaka. 

 � 7 dzień  
W dniu dzisiejszym główną atrakcją 
będą najsłynniejsze na Madaga-
skarze, wyjątkowe i przepiękne 
krajobrazy Parku Narodowego 
Tsingy (lista UNESCO). Spacery 
zakończymy podziwianiem nieza-
pomnianego zachodu słońca! 

 � 8 dzień
Po śniadaniu powrót do Moronda-
va. Po drodze przystanek w słynnej 
Alei Baobabów. Drzewa te, podob-
nie jak kameleony i lemury są sym-
bolami Madagaskaru. 

 � 9 dzień
Przejazd do Antsirabe. Czas wolny 
na zwiedzanie słynnego kolonial-
nego miasteczka rikszami.  

 � 10 dzień 
Przejazd na południe Wyspy po-
śród przepięknych krajobrazów 
Betsileo. Przystanek w Ambositra 
gdzie zobaczymy wyroby typowe-
go rękodzieła. Przyjazd do Ifana-
diana. 

 � 11 dzień 
Zwiedzanie Parku Narodowego 
Ranomafana – najbardziej znane-
go i najpiękniejszego rezerwatu 
przyrody na Wyspie. Park odzna-
cza się wspaniałą roślinnością i eg-

MaDaGaskar 16

wej nad Oceanem Indyjskim. Czas 
wolny na plażowanie i eksploracje 
najpiękniejszej laguny na Wyspie! 

 � 15 dzień  
Po śniadaniu wizyta w Rezerwacie 
Reniala. Następnie przejazd do Tu-
lear i przelot do Antananarivo. Czas 
na zakupy i spacer po mieście, moż-
liwość zakupu suwenirów na targu 
Digue. Czas na odpoczynek przed 
wylotem. 

 � 16 dzień   
Przelot do Warszawy.

zotycznymi zwierzętami, które go 
zamieszkują. 

 � 12 dzień
Przejazd do Ranohira poprzez Am-
balavo, gdzie poznamy historię 
słynnego papieru Antaimoro. 

 � 13 dzień 
Całodniowe zwiedzanie Parku Na-
rodowego Isalo. Jest to imponująca 
formacja skał, dolin, lasów i pustyni 
obejmująca powierzchnię ponad 
800 km². W drodze powrotnej do 
hotelu przystanek przy słynnym 
„Oknie Isalo” i podziwianie spekta-
kularnych kolorów słońca! 

 � 14 dzień   
Przejazd w kierunku wspaniałego 
miasta południa – Tulear. Po drodze 
przystanek i wizyta w aboreteum 
Atnsokay. Następnie przejazd do 
Ifaty – miejscowości wypoczynko-

AFRYKA - MADAGASKAR 09

 Terminy Ceny

09.06. – 24.06.2020 12390 PLN + 500 EUR

06.10. – 21.10.2020 12390 PLN + 500 EUR

Śniadania + obiadokolacje
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Diament Czarnego lądu
kaPsZTaD � JOHaNEsBUrG � lEsEDI � GÓry sMOCZE � Park krUGEra � PrETOrIa � WODOsPaDy WIkTOrII

 � 1 dzień 
Przelot do Kapsztadu.

 � 2 dzień
Zwiedzanie miasta – Ogrody Kom-
panii Indyjskiej i okolice Parlamen-
tu, Zamek Dobrej Nadziei i Plac 
Defilad – Grand Parade, spacer w 
dzielnicy malajów Bo-Kaap, wjazd 
kolejką linową na Górę Stołową 
(olbrzymi blok skalny liczący 500 
mln lat) lub wjazd na Wzgórze Sy-
gnałowe. Z obu miejsc rozciągają 
się wspaniałe widoki na miasto, 
pobliską zatokę i okolice Kapsztadu. 
Po południu wizyta w Waterfront 
– starym porcie węglowym zamie-
nionym na największą atrakcję tury-
styczną Kapsztadu.

 � 3 dzień
Przejazd wzdłuż zachodniego wy-
brzeża półwyspu. Plaże Clifton i 
Camps Bay są niezwykle malowni-
cze, z widokiem na zachodnie stoki 
Góry Stołowej. Z Hout Bay wypły-
niemy w krótki rejs dookoła skalnej 
wysepki Duikier, na której żyje ko-
lonia fok uchatek. Przejazd malow-
niczą trasą wykutą w nadmorskiej 
skale Chapmans Peak. Wizyta na 
farmie strusi. Przejazd na Przylądek 
Dobrej Nadziei – najbardziej nęcący 
zakątek świata, najdalej na połu-
dniowy zachód wysunięty cypel 
Afryki. W drodze powrotnej postój 
przy plaży, gdzie żyje kolonia dzi-
kich Pingwinów Afrykańskich. Prze-
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jazd do doliny słynącej ze swych 
winnic. Degustacja 5 rodzajów wina. 
Po powrocie do Kapsztadu, o za-
chodzie słońca rejs katamaranem 
po zatoce Ganger (w przypadku złej 
pogody wizyta w Oceanarium).

 � 4 dzień
Przelot do Johannesburga. Zwie-
dzanie miasta – najwyższy punkt wi-
dokowy wieżowiec Carlton Center, 
następnie przejazd do Soweto, dom 
Mandeli i przejazd uliczkami tego 
olbrzymiego miasta, gdzie slumsy 
sąsiadują z nowymi blokami. Wcze-
snym popołudniem przejazd do 
Lesedi – wioski zamieszkiwanej 
przez 5 głównych plemion RPA. Po 
zwiedzaniu domostw, pokaz tań-

AFRYKA - RPA

Trudno znaleźć odpowiednie słowa 
na opisanie cudownych krajobra-
zów Południowej Afryki. Uważana 
przez znawców za najbardziej od-
powiednie do życia człowieka miej-
sce na Ziemi zachwyca łagodnym 
klimatem, bogactwem flory i  fauny, 
rozmaitością krajobrazów, żyznością 
gleby i obfitością bogactw mineral-
nych. Przez stulecia kolonizowana, 
zarządzana najpierw przez osadni-
ków holenderskich, a  potem przez 
Anglików, wyrosła na najbogatsze 
państwo kontynentu. Oferuje ame-
rykański standard życia połączony z 
europejską kulturą w otoczeniu afry-
kańskich krajobrazów. Turystycz-
nie RPA mało ma równych sobie na 
kontynencie. Pomimo braku zabyt-
ków o tysiącletniej historii, urzeka 
pięknymi krajobrazami i możliwo-
ścią obserwacji niezliczonych stad 
dzikich zwierząt w ich naturalnym 
środowisku. Można wziąć udział 
w roli bezstronnego świadka w lwim 
polowaniu, statystować rodzinie sło-
ni, stadu żyraf czy z respektem usu-
nąć się z drogi strzygącemu uszami 

nosorożcowi. Dla osób pragnących 
wrażeń innego rodzaju zbudowano 
miasto atrakcji, miasto słońca – Sun 
City. Tutaj kasyna, baseny, wymyśl-
ne krajobrazowe parki, sale gier czy 
farmy krokodyli czekają na chętnych 
wypróbowania ich uroku. Stare mia-
steczko górnicze powstałe przed 
wiekiem na żyle złotonośnej pozwa-
la poznać trud górników, którzy w 
pocie czoła wydobywali rudę, po-
mnażając fortuny właścicieli kopalni. 
Można też obejrzeć wytop sztab zło-
ta, a nawet spróbować wynieść jed-
ną z nich. Sztuka jest trudna, lecz w 
nagrodę można ją zabrać do domu. 
Żałować jedynie należy, że wstęp na 
tereny diamentonośne jest katego-
rycznie wzbroniony. Johannesburg, 
Pretoria, Durban, Kapsztad, Port 
Elizabeth, Kwa Zulu i  wiele innych 
miejscowości na trasie naszych wy-
cieczek dają szansę pełnego pozna-
nia tego niezwykle ciekawego kraju, 
nim utonie on w  oceanie chaosu 
„Czarnej Afryki”. Doświadczenia wie-
lu lat w  organizowaniu wycieczek 
na południowy kraniec „Czarnego 

Lądu” wskazują, że wybierając  się 
na taką wyprawę chcecie Państwo 
zobaczyć jak najwięcej. 
Zachęcamy Państwa do wybra-
nia niezwykle ciekawej trasy „RPA 
i  Wodospady Wiktorii”. Położone 
w sąsiadującym z RPA Zimbabwe 
odkryte przez Liwingstone’a słyn-
ne wodospady nazwane imieniem 
wielkiej monarchini (murzyni zwą 
je „grzmiący dym”) są atrakcją, któ-
rej nie sposób pominąć. Widok i ryk 
spadającej z ogromnej wysokości 
kaskady spienionej wody pozostaje 
na zawsze w pamięci każdego, kto 
odwiedził to słynne i  tajemnicze 
miejsce. Polecamy też trasę wiodącą 
przez tereny sąsiednich krajów – Na-
mibię i Botswanę. Trasa ta daje do-
datkową szansę poznania zwierząt 
żyjących w  wodach afrykańskich 
rzek, jak  i  na terenach pustynnych. 
Poza tym ciekawym doświadcze-
niem jest porównanie różnych 
plemion zamieszkujących tę część 
Afryki, różnych krajobrazów oraz 
pozostałości po gorączce diamento-
wej z XIX w.
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spad Lisbon. Późnym popołudniem 
przyjazd do hotelu położonego w 
malowniczej dolinie rzeki Sabie.

 � 6 dzień
Wyjazd w kierunku bramy wjaz-
dowej do Parku Narodowego Kru-
gera – jednego z najsłynniejszych 
parków narodowych świata. Cało-
dzienne safari na terenie parku w 
poszukiwaniu wielkiej piątki w jej 
naturalnym środowisku. Park Kru-
gera ma ponad 2 mln ha i obejmuje 
tereny od rzeki Limpopo na półno-
cy do rzeki Krokodylej na południu.

 � 7 dzień
Wyjazd do Pilgrims Rest. Jest to mia-
steczko-skansen, gdzie w czasach 
gorączki złota było gwarno i tłum-

ców i śpiewów. Nocleg w hotelu w 
Pretorii.

 � 5 dzień
Wyjazd w kierunku Parku Krugera w 
rejon Małych Gór Smoczych – ma-
lownicze punkty widokowe Szlaku 
Panoramicznego – trasą wzdłuż 
Wielkiego Urwiska, pozostałości 
po tym, jak miliony lat temu pra-
kontynent Gondwana rozdzielił się 
i dzisiejsza Australia i Madagaskar 
powędrowały na wschód. Postoje 
w punktach widokowych kanionu 
rzeki Blyde. To drugi, co do wielko-
ści kanion w Afryce, o tak urzekają-
cych nazwach jak: Trzy Rondawele, 
Szczęście Burke’a – kociołki, Okno 
Pana Boga, Deszczowy Las, wodo-

AFRYKA - RPA

nie, a obecnie został zabytkowy 
hotel i bar, muzeum starych samo-
chodów, drukarnia i sporo turystów, 
którzy spacerując po głównej ulicz-
ce osady polują na niepowtarzalne 
okazje fotograficzne. Następnie 
przejazd do osady Sudwala, gdzie 
znajdują się unikalne jaskinie. W ich 
korytarzach, wydrążonych miliony 
lat temu przez podziemną rzekę w 
masywie górskim, zobaczyć można 
pozostałości najstarszych form ży-
cia na ziemi – stromatolity.

 � 8 dzień
Zwiedzanie Pretorii – pomnik Vo-
ortrekker Monument wybudowany 
by uczcić XIX-wiecznych osadników 
burskich. Następnie przejazd do 
Parku Lwów, gdzie można zobaczyć 
nie tylko stada lwów, ale również 
likaony, gepardy, zebry, żyrafy, i 
antylopy. Dla chętnych karmienie 
młodej żyrafy i wejście do dużego 
kojca z młodymi lwiątkami (bez 
mamusi). Po południu powrót do 
Pretorii i dalsze zwiedzanie miasta 
– Dom Prezydenta Paula Krugera, 
Plac Kościelny, siedziba rządu i po-
mnik Nelsona Mandeli.

 � 9 dzień
Przelot do Wodospadów Wiktorii. 
Spacer po alejkach w deszczowym 
lesie okalającym te jedne z naj-
słynniejszych wodospadów świata, 
gdzie można zobaczyć tęczę na 
kilkunastu punktach widokowych 
znajdujących się wzdłuż krawędzi 
wodospadów. Dla chętnych: pół-
dniowy lub całodzienny rafting po 
Zambezi – jest to niewątpliwie jed-
na z największych atrakcji pobytu, 
rafting połączony z riverboardin-
giem – surfing na rzece, przejażdż-
kę na oswojonych słoniach, spacer 

z młodymi lwami po buszu, spływ 
kajakowy po Zambezi powyżej 
wodospadów, przelot śmigłowcem 
nad wodospadami, sporty linowe 
– przejazdy na linie nad kanionem, 
wahadło, abseil, jazda konna po 
rezerwacie, nocne safari, skok na 
bungee ze stalowego mostu spi-
nającego brzegi kanionu Zambezi. 
Alternatywnie, w dniu następnym 
całodzienny wyjazd do Botswany, 
kilkugodzinne safari po Chobe Na-
tional Park, a po południu rejs po 
granicznej rzece Chobe i do wodo-
poju z kąpiącymi się stadami sło-
ni, hipopotamami, krokodylami i 
wodnym ptactwem. W Botswanie 
żyje największa w Afryce populacja 
dzikich słoni – ponad 80 000. Po po-
łudniu na rejs po rzece Zambezi, za-
chód słońca na pokładzie stateczku 
spacerowego z kolorowym drinkiem 
w dłoni.

 � 10 dzień
Dzień wolny – korzystanie ze słońca 
przy hotelowym basenie i spacery 
na bazar. Możliwa niespodzianka 
z czasów Królowej Wiktorii. Poże-
gnalna kolacja.

 � 11 dzień
Przelot do Johannesburga.

 � 12 dzień
Przylot do Warszawy.

 Terminy Ceny

11.02. – 22.02.2020 11890 PLN + 500 USD

26.04. – 07.05.2020 11890 PLN + 500 USD

11.08. – 22.08.2020 11890 PLN + 500 USD

24.11. – 05.12.2020 11890 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje

W przypadku min. 4 osób chętnych istnieje możli-
wość zrealizowania wyjazdu w dowolnym terminie!
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rPa I WODOsPaDy WIkTOrII 

 � 5 dzień 
Dzisiaj przemierzamy Ogrodowy 
Szlak – trasę wzdłuż wybrzeża Oce-
anu Indyjskiego charakteryzującą 
się przez cały rok niespotykaną in-
tensywnością szaty roślinnej. Postój 
na punkcie widokowym Delfin View 
– w sezonie w wodzie można do-
strzec delfiny i wieloryby. Zwiedza-
nie okolic Knysna – punkt widokowy 
przy wlocie do laguny. Degustacja 
ostryg hodowanych w spokojnych 
wodach laguny. Z  Knysna przejazd 
w kierunku pierwotnej puszczy 
Tsitsikamma. Trasa prowadzi przez 
wiecznie zielone, podzwrotnikowe 
lasy (gigantyczne drzewa Podokarp 
– postój przy wyjątkowo dorodnym 
800-latku) do zatoki Plettenberg, a 
dalej nad rzeką Groot i przez most 
nad rzeką Bloukrans – dla chętnych 
możliwość skoku na bungee z mo-
stu spinającego brzegi kanionu. Naj-
wyższy skok w Afryce – 216 metrów. 
W Parku Narodowym Tsitsikamma 
idziemy na spacer Szlakiem Wydry 
po moście wiszącym nad ujściem 
rzeki Sztormowej. 

 � 6 dzień 
Czas wolny – możliwość kąpieli lub 
spacerów po plaży. Podczas od-
pływu dozowlone jest zbieranie i 
wywóz muszli. W południe wykwa-

terowanie i przejazd do Port Eliza-
beth – pięknego, czystego miasta o 
wiktoriańskiej architekturze. Pobyt 
w rezerwacie Donkina, starym for-
cie, ratuszu i zwiedzanie Kampanilli 
– wieży wybudowanej dla upamięt-
nienia angielskich osadników z 1820 
roku. Wzdłuż zatoki Algoa jedziemy 
w kierunku Port Alfred – małego, 
wczasowego miasteczka nad oce-
anem. Późnym popołudniem prze-
jeżdżamy do East London – portu i 
ośrodka przemysłowego nad rzeką 
Bawolą. Przejazd przez centrum, po-
stój przy zabytkowym ratuszu. 

 � 7 dzień 
Wyjazd do Durbanu – największego 
portu morskiego w RPA. Przejazd 
przez tereny dawnego Transkei – 
bantustanu, w którym urodził się 
Nelson Mandela. W Umtata zwie-
dzanie Muzeum poświęconego 
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 � 1 dzień 
Przelot do RPA. Powitanie grupy 
przez pilota-przewodnika.

 � 2 dzień 
Wjazd na Górę Stołową (olbrzymi 
blok skalny liczący 500 milionów lat) 
jeżeli dopisze pogoda, z tarasów na 
górze widoczna jest jak na dłoni pa-
norama Kapsztadu i okolicy. Z Hout 
Bay wypłyniemy w krótki rejs do-
okoła skalnej wysepki, na której żyje 
kolonia fok futrzastych – uchatek. 
Przejazd na Przylądek Dobrej Na-
dziei – najbardziej nęcący zakątek 
świata, najdalej na południowy za-
chód wysunięty cypel Afryki. Na pa-
miątkę pobytu na Przylądku wszy-
scy otrzymują dyplomy. W drodze 
powrotnej postój przy plaży, gdzie 
żyje kolonia dzikich pingwinów lub 
w ogrodzie botanicznym Kirsten-
bosch. Ze Wzgórza Sygnałowego 
oglądamy zachód słońca nad zato-
ką i miastem. Wieczorem wizyta na 
Waterfront – starym porcie węglo-
wym przemienionym na największą 
atrakcję turystyczną Kapsztadu.

 � 3 dzień 
Zwiedzanie miasta – Ogrody Kom-
panii Indyjskiej i Parlament. Przejazd 
do doliny słynącej ze swych winnic. 
Degustacja 5 rodzajów wina. Wśród 
sadów owocowych i pól uprawnych, 

położonych w żyznych dolinach 
pomiędzy pasmami gór przylądko-
wych, dojedziemy na brzeg oceanu. 
Tutaj, na mapach hydrograficznych 
przebiega granica dwóch oceanów 
– Indyjskiego i Atlantyckiego. Jest 
to najdalej na południe wysunięty 
skrawek kontynentu afrykańskiego. 
Zwiedzanie Muzeum Latarnictwa i 
wspólne zdjęcie przy tabliczce upa-
miętniającej wyczyn naszego roda-
ka Kazimierza Nowaka z początku 
XX w. Na nocleg zatrzymujemy się 
w Swellendam, malowniczo położo-
nym u stóp gór.

 � 4 dzień 
Jedziemy do zatoki Mossel. W Mu-
zeum Odkryć Morskich (miejscowa 
ciekawostka „drzewo pocztowe”) 
zwiedzamy karawelę – zrekonstru-
owany statek Bartłomieja Diaza 
– pierwszego Europejczyka, który 
przybił do brzegów południa Afryki. 
Następnie przejazd do Oudtshoorn 
przez majestatyczne góry Outeni-
qua. Wizyta na farmie strusi, oraz 
w sławnych na cały świat grotach 
Cango. Groty zostały odkryte w pre-
historycznych czasach. W drodze do 
George jedziemy przepiękną drogą 
na przełęczy, która została wykuta 
w skałach przez włoskich jeńców 
wojennych w czasie II wojny.

Na styku Oceanów
kaPsZTaD � PrZylĄDEk DOBrEJ NaDZIEI � PrZylĄDEk IGIElNy � sWEllENDaM � MOssElBay 
OUDTsHOOrN � GEOrGE � kNysNa � TsITsIkaMMa � CaPE saN fraNCIs � POrT ElIZaBETH � EasT lONDON 
UMTaTa � DUrBaN � saINT lUCIa � DUMa ZUlU � ZUlUlaND � sWaZIlaND � Park krUGEra � GÓry sMOCZE 
PrETOrIa � sUN CITy � JOHaNEsBUrG � WODOsPaDy WIkTOrII

AFRYKA - RPA
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Zimbabwe). Wizyta na targowisku z 
lokalnymi pamiątkami. Po powrocie 
zapisy w biurze firmy organizującej: 
półdniowy lub całodzienny rafting 
po Zambezi – jest to niewątpliwie 
największa z atrakcji pobytu, rafting 
połączony z riverboardingiem – sur-
fing na rzece, przejażdżkę na oswo-
jonych słoniach, spływ kajakowy 
po Zambezi powyżej wodospadów, 
przelot śmigłowcem, ultralotem, 
sporty linowe – przejazdy na linie 
nad kanionem, wahadło, abseil, 
jazda konna po rezerwacie, nocne 
safari, skok bungee ze stalowego 
mostu spinającego brzegi kanionu 
Zambezi. Możliwa niespodzianka 
z czasów Królowej Wiktorii. W/w 
atrakcje płatne są dodatkowo – 
uczestnicy przeciętnie wydają na nie 
ok. 300 USD (zalecany dobry stan 
zdrowia). 

 � 15 dzień 
Dzień wolny – korzystanie z w/w 
atrakcji lub ze słońca przy hotelo-
wym basenie i spacery na bazar. Dla 
chętnych – rejs przed zachodem 
słońca po wodach Zambezi. Lamp-
ka szampana na koniec dnia – poże-
gnanie z Afryką.

 �  16 dzień 
Czas wolny. Przed południem 
transfer na lotnisko i odlot do 
Johannesburga.

 � 17 dzień 
Przelot do Polski.

ONZ na listę pomników przyrody 
dziedzictwa ludzkości. 

 � 9 dzień 
Rejs dużą łodzią po lagunie St. Lu-
cia – spotkania z hipopotamami i 
krokodylami. Przejazd do wioski 
murzyńskiej Duma Zulu – pokaz 
wyrobu tarcz, włóczni i garnków. 
Tańce i śpiewy plemienne. Nocleg 
w sercu Zululandu, w prywatnym 
rezerwacie dzikiej zwierzyny. Wy-
bierając się wieczorem na spacer 
można spotkać zebrę lub żyrafę.  

 � 10 dzień 
Wyjazd w kierunku królestwa Swazi, 
a następnie dalej w kierunku Parku 
Krugera, jednego z największych 
parków narodowych na świecie. W 
Swazilandzie zatrzymamy się, by 
złożyć wizytę w wiejskiej zagrodzie 
– mile widziane drobne upominki, 
kredki, używana odzież, słodycze. 

życiu i działalności tego wielkiego 
człowieka. Przyjazd do Durbanu. 
Zwiedzanie miasta – zabytkowy ra-
tusz, poczta i bulwar Viktorii. Wie-
czorem spacer po promenadzie, lub 
dla chętnych wyjście do portowej 
tawerny.

 � 8 dzień 
Czas wolny na zwiedzanie „Złotej 
Mili” – kompleksu hotelowo-pla-
żowego, możliwość przejażdżki 
lokalną rikszą oraz wiele innych 
atrakcji, lub plażowanie i kąpiele w 
oceanie. Przejazd przez Wybrzeże 
Delfinów. Przez eukaliptusowe lasy 
i plantacje trzciny cukrowej dojazd 
do St. Lucia nad oceanem Indyjskim. 
Spacer do ujścia laguny – z brzegu 
można dojrzeć hipopotamy i kro-
kodyle wylegujące się na piaszczy-
stych łachach. Laguna i rozlewiska 
wokół niej zostały wpisane przez 

AFRYKA - RPA

 Terminy Ceny

13.03. – 29.03.2020 14890 PLN + 500 USD

10.07. – 26.07.2020 14890 PLN + 500 USD

11.09. – 27.09.2020 14890 PLN + 500 USD

06.11. – 22.11.2020 14890 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje

W przypadku min. 4 osób chętnych istnieje możli-
wość zrealizowania wyjazdu w dowolnym terminie!

Przejazd przez stolicę Mbabane, 
postój na targowisku z pamiątkami. 
Pod wieczór wspólny grill na świe-
żym powietrzu. 

 � 11 dzień 
O wschodzie słońca wyjeżdżamy 
na całodzienne safari po Parku Kru-
gera. Późnym popołudniem przy-
jeżdżamy do hotelu położonego w 
malowniczej dolinie rzeki Sabie. 

 � 12 dzień 
Wyjazd w kierunku Pretorii – admi-
nistracyjnej stolicy RPA. Przejazd 
Szlakiem Panoramicznym, z po-
stojami w punktach widokowych 
kanionu rzeki Blyde o tak urzekają-
cych nazwach jak: Trzy Rondawele, 
Szczęście Burke’a – kociołki, Okno 
Pana Boga, Deszczowy Las, wodo-
spad Lisbon. Następnie przejazd 
przez Mały Drakensberg – Góry 
Smocze, gdzie toczyły się ostatnie 
walki w wojnie Burskiej na początku 
XX w. 

 � 13 dzień 
Zwiedzanie Pretorii, m.in.: Pomnik 
Voortrekkerów, plac kościelny, 
budynek i ogrody siedziby rządu, 
Ambasada RP. Wyjazd do Sun City – 
afrykańskiego Las Vegas, kuszącego 
niezliczonymi atrakcjami, z których 
najsłynniejsze to Pałac w Lost City 
– przepiękny hotel stylizowany na 
pałac zaginionej afrykańskiej cywi-
lizacji, Centrum Rozrywki, Dolina 
Fal – sztuczna plaża z dwumetrową 
falą, ośrodek sportów wodnych, 
pola golfowe, korty tenisowe i wie-
le innych przyjemności. Wizyta na 
farmie krokodyli, pokaz karmienia 
największych okazów. Możliwość 
krótkiego plażowania. 

 � 14 dzień 
Wyjazd w kierunku Johannesbur-
ga, przejazd przez centrum miasta, 
transfer na lotnisko. Odlot do Wo-
dospadów Wiktorii (w Zambii lub 
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afrykańska Przygoda 
kaPsZTaD � NaMaQUa � fIsH rIVEr CaNyON � lUDErITZ � TsarIs � DEaD VallEy � sEsrIEM  
PUsTyNIa NaMIB � sWakOPMUND � Park NarODOWy ETOsHa � POPa falls � kasaNE  
WODOsPaDy WIkTOrII 

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Afryki.

 � 2 dzień 
Przylot do Kapsztadu. Oglądamy 
pamiątki na targowisku i zwie-
dzamy centrum miasta. Wjazd na 
Wzgórze Sygnałowe w masywie 
Góry Stołowej, z którego podziwia-
my malowniczą panoramę Kapsz-
tadu i okolic, następnie przejazd na 
północ w kierunku Cytrusdal/Clan-
william w dolinie rzeki Słoniowej.

 � 3 dzień 
Przejazd na północ, w kierunku 
granicy z Namibią. Początkowo 
wzdłuż rzeki Słoniowej i gór Cedar-
berg, a następnie przez malownicze 
okolice gór Kamies. W okolicach 
Springbook pod koniec zimy i pory 
deszczowej rozkwita pustynia Na-
maqua. Docieramy do granicznej 
rzeki Orange, w której dolnym bie-
gu odkryto bogate złoża aluwial-
nych diamentów, przyniesionych 
przed milleniami przez wodę z in-
terioru. Po przekroczeniu granicy 
RPA z Namibią jedziemy dalej, by 

po dalszych 2 godzinach szutrówki 
zatrzymać się na nocleg w resorcie 
z  gorącymi źródłami na końcu ka-
nionu rzeki Rybiej.

 � 4 dzień 
Jedziemy na północ, przez malow-
nicze tereny rezerwatu kanionu rze-
ki Rybiej. W rezerwacie Hobas sta-
niemy na krawędzi drugiego co do 
wielkości kanionu na świecie – Fish 
River Canyon. Po krótkim postoju w 
malowniczej osadzie Canyon Road 
House, przejazd dalej na północ. 
Jeżeli czas pozwoli, odwiedzamy 
miasto duchów z czasów diamen-
towej gorączki z początków XX w. 
– Koolmanskop. Jeżeli nie, to zwie-
dzamy go rano następnego dnia, 
wyjeżdżając z Luderitz. Po przyjeź-
dzie do Luderitz zwiedzanie okolicy 
– wizyta w restauracji na fermie z 
hodowlą ostryg, przejazd na drugą 
stronę zatoki, na Shark Island, skąd 
rozpościera się malowniczy widok 
na miasteczko o zachodzie słońca.

 � 5 dzień 
Wyjazd na wschód w kierunku Aus, 
znanym m.in. z tego, że w jego oko-

licach żyją do dzisiaj stada dzikich 
koni, znakomicie zaadaptowanych 
do życia w surowym klimacie pusty-
ni. Podczas dalszej jazdy do Aus, na 
pewno zobaczymy w pobliżu drogi 
niewielkie grupki dzikich rumaków, 
oryksy i strusie. Zjazd z asfaltu (na 
następne 4 dni) i przejazd przez 
malownicze tereny gór Tiras i Tsaris. 
Przyjazd na nocleg na farmie w gó-
rach Tsaris.

 � 6 dzień 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do 
Sesriem. Przejazd samochodem 
terenowym do Dead Valley – kie-
dyś zielonej doliny, do czasu, aż 
wędrująca wydma odcięła ją od 
życiodajnego strumienia. Następ-
nie można udać się na wierzcho-
łek jednej z wielu wydm, by z góry 
obejrzeć morze… rozciągających 
się po horyzont wydm. U jej podnó-
ża położone jest często wyschnięte 
Sossusvlei. Następnie przejazd do 
Sesriem – kanionu wyrzeźbionego 
przez okresową rzekę Tsauchab 
w osadach dennych, powstałych 
przed milleniami, kiedy klimat był 

dużo bardziej wilgotny, a rzeki 
niosły duże ilości żwiru i kamieni. 
Następnie wyjazd na północ przez 
malownicze tereny gór Nubib i Na-
ukluft. Nocleg na farmie na skraju 
pustyni Namib, w okolicy Solitaire.

 � 7 dzień 
Wyjazd na najstarszą pustynię 
świata – Namib. Przejazd poprzez 
malowniczą przełęcz rzeki Kuiseb, 
a wkrótce potem postój na zwrot-
niku Koziorożca. Wczesnym popo-
łudniem ponownie docieramy do 
Oceanu Atlantyckiego w Walvis Bay, 
dawnej enklawie należącej do RPA. 
Zatrzymujemy się nad laguną, gdzie 
okresowo zobaczyć można stada 
flamingów, pelikany i sporo wod-
nego ptactwa. Przejazd do Swakop-
mund, turystycznego miasteczka, 
bardziej niemieckiego, niż niejedno 
w dzisiejszych Niemczech. Spacer 
po uliczkach pełnych perełek starej, 
kolonialnej niemieckiej architektury.

 � 8 dzień 
Czas wolny – chętni mogą pojeździć 
na quadach po nadmorskich wy-
dmach oraz wybrać się w zapiera-
jący dech w piersiach widokowy lot 
awionetką nad wybrzeżem szkie-
letów, pustynią Namib i wzdłuż 
kanionów rzek Kuiseb i Tsauchab. 
Można zobaczyć Wielką Ścianę – 
olbrzymią wydmę wchodzącą do 
oceanu i wraki statków daleko w 
głębi lądu, lub odwiedzić galerię 
kryształów z przepiękną kolekcją 
namibijskich minerałów, akwarium 
lub Park Węży, gdzie zgromadzono 
sporo gadów pustynnych, kamele-
onów i scynków.

AFRYKA - nAMIBIA, BoTSwAnA



15

swanie stada słoni), którego nazwa 
pochodzi od nazwy rzeki, nad któ-
rą leży i kolejny nocleg – w Kasane. 
Po zakwaterowaniu w lodge, rejs 
po rzece Chobe – jest to najlepsze 
wodne safari w Afryce. Stada słoni u 
wodopoju, a w wodzie hipcie, cza-
sami krokodyle i oczywiście wiele 
wodnego ptactwa.

 � 14 dzień 
Wcześnie rano wykwaterowanie i 
wyjazd w kierunku Wodospadów 
Wiktorii. Przyjazd do rezerwatu –
zwiedzanie Wodospadów Wiktorii, 
śniadanie w restauracji na terenie 
rezerwatu.

 � 15 dzień  
W drodze na lotnisko postój na ba-
zarze, okazja na zakup ostatnich 
pamiątek. Przelot samolotem rejso-
wym do Europy.

 � 16 dzień 
Przylot do Warszawy.

 � 9 dzień 
Wyjazd w długą drogę w kierunku 
Parku Narodowego Etosha. Na po-
czątku postój w Księżycowej Do-
linie na skraju pustyni Namib. Po 
drodze na północ przejazd przez 
tereny zamieszkiwane przez ple-
miona Himba i Herero. Na postojach 
na pewno zobaczymy ich przedsta-
wicielki, jedne charakterystycznie 
ubrane, a inne rozebrane. Postój w 
wymarłym górniczym miasteczku 
Uis i przejazd koło malowniczego 
masywu Brandberg – najwyższe-
go w Namibii. Zakwaterowanie w 
jednej z lodge położonej w okolicy 
Kamanjab.

 � 10 dzień 
Po śniadaniu wizyta w wiosce ple-
mienia Himba, które nawet dzisiaj, 
w dobie telefonów komórkowych i 
internetu w buszu, zachowało daw-
ny, tradycyjny sposób życia. Chłop-
cy i dziewczynki nadal mają zaple-
cione włosy w charakterystyczne 
warkoczyki oznaczające status wie-
kowy, a kobiety noszą przepiękne 
ozdoby z miedzi, skór i muszelek, 
a skórę pielęgnują ochrą nadającą 
jej aksamitny wygląd. Następnie 
wyruszamy w kierunku Parku Naro-
dowego Etosha, po drodze możliwy 

krótki postój na farmie gepardów. 
Zakwaterowanie bądź na terenie 
kampu Halali na terenie parku lub 
w lodge przed granicą parku. Dla 
chętnych – można się zapisać na 
poranne safari samochodem te-
renowym następnego dnia przed 
śniadaniem.

 � 11 dzień 
Całodzienne zwiedzanie Parku Na-
rodowego Etosha – skarbu Namibii, 
gdzie wita nas powiew sawanny, 
dzika zwierzyna i biała, wapienna 
ziemia. Poszukiwania króla sawan-
ny – lwa. Podziwianie stad antylop, 
żyraf, słoni i bogatej fauny Etoszy. 
W trakcie całodziennego safari na-
szym mikrobusem, postoje w obo-
zowiskach, miejscach piknikowych 
bądź przy toaletach w buszu. Pod 
wieczór wyjazd z parku i zakwate-
rowanie w jednej z lodge położonej 
poza granicami parku w okolicy 
Tsumeb. 

 � 12 dzień 
Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Grootfontein – krótki postój w 
miejscu gdzie możemy dotknąć 
największego, zachowanego na 
ziemi meteorytu – Hoba. Wcze-
snym popołudniem docieramy do 
Rundu, które jest jednym z najdalej 

na północ wysuniętych punktów 
wyprawy (od teraz jedziemy na 
wschód drogą wiodącą równolegle 
do granicy z Angolą). Po południu 
docieramy do rzeki Okawango, do 
kampu w rejonie Popa Falls. Po za-
kwaterowaniu można wybrać się 
na przejażdżkę po Okawango w 
podłużnych dłubankach – mokoro 
(kiedyś te długie czółna wyciosy-
wano z jednego pnia wielkiego 
drzewa, ale ostatnio, by oszczędzać 
stare drzewa, robi się je z włókna 
szklanego i żywicy) lub spacerem 
zwiedzać okolicę – pod wieczór po 
drugiej stronie rzeki przychodzą do 
wodopoju dzikie zwierzęta z Parku 
Narodowego Babwata.

 � 13 dzień 
Wcześnie rano po śniadaniu wyjazd 
do Botswany, najpierw przejazd 
przez teren Parku Narodowego 
Babwata i dalej przez wąski pas Ka-
privi – po lewej stronie jest granica 
i Angola, a po prawej druga gra-
nica i Botswana. Kolejny postój w 
największym mieście północnow-
schodniej Namibii – Katima Mulilo 
i wkrótce przybycie do granicy z 
Botswaną w Ngoma. Za granicą 
rozciąga się Park Narodowy Chobe 
(sporo antylop i największe w Bot-

AFRYKA - nAMIBIA, BoTSwAnA

 Terminy Ceny

06.06. – 21.06.2020 15550 PLN + 500 USD

10.10. – 25.10.2020 15550 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje

W przypadku min. 4 osób chętnych istnieje możli-
wość zrealizowania wyjazdu w dowolnym terminie!
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Krzysztof Kolumb odkrywając 
Nową Ziemię myślał, że są to Indie 
Zachodnie. Zarówno on, jak i jego 
następcy, nie byli w stanie prze-
widzieć, że  na tym kontynencie 
wyrośnie potęga decydująca o  lo-
sach świata. Na całym kontynencie 
Ameryki Północnej są tylko 3 kraje, 
z  których Meksyk ze względu na 
swoją kulturę i język odziedziczo-
ne po hiszpańskich kolonizatorach, 
zaliczamy bardziej do Ameryki 
Środkowej. Pozostałe kraje zalicza-
my do dominującej kultury anglo-
saskiej – dominującej w przysło-
wiowym tyglu narodowości, które 
wybrały ten kontynent na miejsce 
emigracji ze starej Europy. 
USA to ogromny i niezwykle zróż-
nicowany kraj, gdzie praktycznie 
można zobaczyć wszystkie krajo-
brazy. Od  skwarnych pustyń Neva-
dy, przez nieprzebyte trzęsawiska 
Florydy, do lodowych krain Alaski. 
Bezkresne prerie, ośnieżone łańcu-
chy górskie, ogromne kaniony, wiel-
kie rzeki, parki narodowe – wyliczać 
można bez końca. Ogromne miasta 
zamieszkałe przez elitę intelektual-
ną oraz przez murzyńską biedotę 
i małe miasteczka, z  typowymi dla 

Stanów dumnymi i upartymi wie-
śniakami, szeryfem i sklepikarzami. 
Zwiedzić to wszystko za jednym 
razem nie sposób.
Trasa do USA Zachodnich daje 
okazję zobaczenia większości z tych 
wspaniałości, które do tej pory mo-
gliśmy oglądać na ekranach kino-
wych czy telewizyjnych. Słoneczną 
Kalifornię, rezydencje Beverly Hills, 
stolicę kina Hollywood, scenerie 
„Dzikiego Zachodu”, rozległe pre-
rie, kanion rzeki Kolorado, pustynie 
Newady, kasyna Las Vegas, parki na-
rodowe i wiele, wiele tak innych, do-
brze nam znanych atrakcji nareszcie 
będzie można zobaczyć na  własne 
oczy i porównać marzenia z rzeczy-
wistością.
USA Północno-Zachodnie to naj-
bardziej malownicze i najdziksze te-
reny Gór Skalistych, najgłębsze ka-
niony, najstarsze osiedla górnicze, 
kopalnie złota, i srebra. To stepowe 
przestrzenie Newady, księżycowe 
krajobrazy Idaho, to  fantastyczne 
krajobrazy stanu Wyoming z  naj-
słynniejszym chyba parkiem naro-
dowym Yellowstone. To  również 
górzyste krajobrazy Montany z naj-
głębszym kanionem i  najwyższym 

wodospadem. Na  koniec stan Wa-
szyngton z przepiękną linią brzego-
wą, zjawiskowymi lasami deszczo-
wymi i z „bezsennym” Seattle.
USA Południowe to największy 
stan USA – Texas ze stolicą Houston 
i słynnym z zamachu na prezy-
denta Dallas, Luizjana z ogromną 
rzeką Missisipi wiecznie rozbawio-
nym, tętniącym jazzem Nowym 
Orleanem oraz Floryda z pełnymi 
aligatorów moczarami Everglades, 
kosmodromem Cape Canaveral, 
z  brzmiącym kubańskimi rytmami 
Miami, miastem zamożnych emery-
tów Key West.
USA Wschodnie to najstarsza i naj-
bardziej zasłużona dla powstania 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
część kraju. Boston jest miastem, 
gdzie osiadła amerykańska arysto-
kracja –  potomkowie rodzin osad-
ników, którzy przybili do brzegów 
Nowego Świata na pokładzie statku 
My  Flower. Nowy  Jork odkupiony 
od Indian za przysłowiowe grosze, 
stolica kraju Waszyngton nosząca 
nazwisko plantatora i prawnika, 
który dzięki swojej energii i  zde-
cydowaniu położył podwaliny pod 
największe mocarstwo świata. 

 � 1 dzień 
Przelot do Los Angeles (przelot bez-
pośredni PLL LOT). 

 � Dzień 2 
Przejazd do San Diego. Po drodze 
przejazd przez Long Beach gdzie 
znajduje się siostra Titanica – Queen 
Mary. Przystanek przy Point Loma 
– miejscu, które odkrył 28 września 
1542 r. portugalski żeglarz Juan Ro-
dríguez Cabrillo. Przyjazd do stare-
go San Diego – zwiedzanie miasta. 
Przejazd przez miasto – port, Coro-

nado, Gaslamp Quarter, Balboa Park, 
etc. Czas wolny na małe zakupy w 
Horton’s Plaza. Możliwość wizyty na 
lotniskowcu USS Midway. 

 � Dzień 3 
Przejazd do Flagstaff przez surową 
i pustynną krainę – Arizonę. Po dro-
dze krótki przystanek w Yumie. 

 � Dzień 4 
Wyjazd do największego cudu natu-
ry w USA – Parku Narodowego Wiel-
kiego Kanionu uważanego za naj-
słynniejszy przełom rzeki na świecie. 

Parki Narodowe oraz Miasta Zachodniego Wybrzeża 
lOs aNGElEs � saN DIEGO � flaGsTaff � WIElkI kaNION � PaGE � MONUMENT VallEy � kaNION aNTylOP 
kaNION BryCE � las VEGas � DOlINa ŚMIErCI � Park yOsEMITE � saN fraNCIsCO � lOs aNGElEs

Postój w centrum turystycznym. 
Czas wolny na spacer krawędzią 
kanionu do punktów widokowych, 
skąd rozciągają się zapierające dech 
w piersi widoki. Z jednego miejsca 
widać płynącą 1,5  km niżej rzekę 
Kolorado. Dla chętnych lot nad Ka-
nionem. Przejazd do Monument 
Valley (dla chętnych wycieczka 
pojazdami Indian Nawajo po dnie 
parku). Podziwianie scenerii znanej 
m.in. z filmów o Dzikim Zachodzie. 
Przyjazd do hotelu w Page.

Usa ZaCHODNIE 13
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 � Dzień 5 
Spacer dnem tajemniczego Kanionu 
Antylop (wstęp do parku zależy od 
warunków pogodowych). Następnie 
podziwianie przepięknego kanionu 
Bryce. Na niektórych zwiedzających 
robi on większe wrażenie niż Wielki 
Kanion. Oglądanie skalnych ostań-
ców o niezwykłej kolorystyce. Krótki 
spacer po kanionie.

 � Dzień 6 
Wyjazd do Las Vegas – jaskini ha-
zardu! Zakwaterowanie w hotelu w 
mieście. Wieczorem czas wolny na 
zwiedzanie kasyn, mieniących się 
tysiącami neonów i mieszczących 
się w bardzo oryginalnych architek-
tonicznie budynkach. Dla chętnych 
zakupy w centrum handlowym.

 � Dzień 7 
Od rana podglądanie Las Vegas za 
dnia. Następnie wyjazd do osła-
wionej, pozbawionej jakiegokol-
wiek śladu życia Doliny Śmierci 

i  zwiedzanie jej najciekawszych 
zakątków. Przejazd w  okolice gór 
Sierra Nevada. 

 � Dzień 8 
Przejazd do Parku Yosemite – naj-
atrakcyjniejszej części gór Sierra 
Nevada. Zwiedzanie Parku z  ma-
lowniczymi wodospadami i  tysiąc-
letnimi sekwojami. 

 � Dzień 9 
Przejazd do San Francisco uwa-
żanego za najpiękniejsze miasto 
USA. Zwiedzanie miasta: Rosyjskie 
Wzgórza, Dzielnica Chińska, rybac-
kie nabrzeże, Golden Gate Bridge. 
Zwiedzanie wyspy Alcatraz z naj-
słynniejszym więzieniem świata. 

 � Dzień 10 
Przejazd do Los Angeles. Po drodze 
krótki postój w słynnej miejscowości 
Santa Barbara, w której mieszkają 
sławy amerykańskiego kina.

 � Dzień 11 
Zwiedzanie Los Angeles: Hollywo-
od, Beverly Hills Sunset Boulevard, 
Promenada Gwiazd, Teatr Chiński. 
Wizyta w Universal Studio. 

 � Dzień 12 
Czas na zakupy. Wizyta w Santa 
Monica. Przejazd na lotnisko. Wylot 
do Polski (przelot bezpośredni PLL 
LOT).

 � Dzień 13 
Przylot do Warszawy.

 
 Terminy Ceny

30.05. – 11.06.2020 8990 PLN + 500 USD

12.07. – 24.07.2020 9990 PLN + 500 USD

10.09. – 22.09.2020 8990 PLN + 500 USD

Śniadania 
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Usa PÓŁNOCNO-ZaCHODNIE 13

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Seattle. 

 � 2 dzień 
Przejazd do jednego z najpiękniej-
szych parków w USA – Parku Naro-
dowego Olympic. Zwiedzanie Par-
ku – spacer po lesie deszczowym 
bajecznie porośniętym mchem.
Przejazd nad Pacyfik, gdzie można 
zobaczyć zapierającą dech w pier-
siach linię brzegową. 

 � 3 dzień
Przejazd śladem Lewisa i Clarka 
wzdłuż malowniczej rzeki Kolumbii 
z oszałamiającą scenerią. Przysta-
nek przy najwyższym, całorocznym 
wodospadzie w kraju. Przejazd w 
stronę Mount Hood i podziwianie 
piękna wulkanu. Nocleg w okoli-
cach Kennewick.

 � 4 dzień
Przejazd w kierunku Parku Narodo-
wego Glacier.

 � 5 dzień 
Zwiedzanie wyrzeźbionego na lo-
dowcu terenu Gór Skalistych. Potęż-
ne góry i malownicze jeziora – jedno 
z najpiękniejszych miejsc na ziemi! 
Wjazd na przełęcz Logan. Przejazd 
przez stan Montana w kierunku 
Parku Narodowego Yellowstone 

– pierwszego na świecie parku na-
rodowego założonego w 1872 roku 
i wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury i Przyrody 
UNESCO. Nocleg w okolicach Parku. 

 � 6–7 dzień
Całodzienne podziwianie uroków 
Parku Yellowstone słynącego z licz-
nych gejzerów, gorących źródeł, 
wulkanów błotnych oraz wodo-
spadów. W programie m.in. Jezio-
ro Yellowstone – jedno z najwyżej 
położonych jezior świata, Gejzer 
Old Faithfull, rzeka Yellowstone, 
kompleks gorących źródeł Mam-
moth Hot Springs czy podglądanie 
tutejszej fauny w postaci niedźwie-
dzi, wilków szarych oraz bizonów. 
Nocleg w okolicach Parku.

 � 8 dzień
Wizyta w rezerwacie przyrody 
Craters Of The Moon, w którym 
można zaobserwować wiele inte-
resujących zjawisk wulkanicznych 
i tektonicznych m.in. jedne z naj-
głębszych znanych na Ziemi ryftów 
tektonicznych. Prawdziwie księży-
cowy krajobraz rezerwatu służył 
w przeszłości jako miejsce ćwiczeń 
pierwszych astronautów przed lo-
tem na Księżyc. Nocleg w okolicach 
Twin Falls.

Parki Narodowe Wybrzeża Pacyfiku 
sEaTTlE � Park NarODOWy OlyMPIC � POrTlaND � Park NarODOWy GlaCIEr 
Park NarODOWy yEllOWsTONE � CraTErs Of THE MOON � ElkO � rENO � VIrGINIa � lakE TaHOE
saCraMENTO � saN fraNCIsCO

 � 9 dzień
Po śniadaniu przekroczenie granicy 
ze stanem Idaho. Postój w mieście 
Elko. Następnie przejazd wzdłuż 
stepowych równin stanu Nevada 
nad brzegiem rzeki Humboldt. 
Nocleg w hotelu w okolicach Reno 
– miasteczku słynącym z licznych 
kasyn.

 � 10 dzień
Zwiedzanie XIX-wiecznej metro-
polii boomu górniczego spowodo-
wanego zlokalizowaniem tutaj złóż 
srebra – miasta Virginia. Miejsce to 
jest uważane również za „miejsce 
narodzin” pseudonimu artystycz-
nego Marka Twain'a, którego po 
raz pierwszy miał właśnie tutaj 
użyć słynny amerykański pisarz 
Samuel Langhorne Clemens. Przy-
stanek nad malowniczo położonym 
Jeziorem Tahoe w sercu gór Sierra 
Nevada – słynącym z niezwykle czy-
stej i przejrzystej wody i uważane 
za jedno z najpiękniejszych jezior 
świata. Przejazd do Sacramento – 
stolicy „złotego” stanu Kalifornia 
i przerwa na zwiedzanie starego 
miasta, dawnego tętniącego ży-
ciem centrum tzw. Gorączki Złota 
oraz stacji końcowej Pony Express 
– szybkiej poczty konnej funkcjo-

 
 Terminy Ceny

14.08. – 26.08.2020 9990 PLN + 500 USD

Śniadania 

nującej w tym regionie w drugiej 
połowie XIX wieku. Nocleg w okoli-
cach San Francisco.

 � 11 dzień
Zwiedzanie San Francisco w stanie 
Kalifornia – jednego z najpiękniej-
szych miast USA, położonego na 48 
wzgórzach i znanego ze stromych 
ulic oraz słynnego mostu Golden 
Gate. W programie m.in. przejażdż-
ka słynnym tramwajem, Golden 
Gate, Plac Zjednoczenia (Union 
Square), dzielnica chińska, dzielnica 
Civic Center z licznymi budynkami 
rządowymi oraz nadmorska dziel-
nica zwana „przystanią rybaka” 
z  parkiem tematycznym, prezen-
tującym statki morskie z różnych 
okresów oraz licznymi restauracja-
mi serwującymi ryby i wyśmienite 
kraby. 

 � 12 dzień
Transfer na lotnisko. Odlot samolo-
tu rejsowego do Europy.

 � 13 dzień 
Przylot do Warszawy.
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15

 � 1 dzień 
Przelot do USA (przelot bezpośredni 
PLL LOT*).

 � 2 dzień
Zwiedzanie Chicago – najbardziej 
polskiego miasta w USA, malowni-
czo położonego nad jeziorem Mi-
chigan w stanie Illinois. Wędrówkę 
po mieście rozpoczyna się od wjaz-
du na najwyższy w tym kraju punkt 
widokowy – Sears Tower. Następnie 
spacer po ulicy Michigan Avenue, 
zwanej „Złotą Milą”. Czas wolny w 
Navy Pier. Rejs statkiem po rzece 
Chicago i jeziorze Michigan. Kon-
tynuowanie zwiedzania m.in.: Ale-
ja Solidarności (gdzie znajduje się 
pomnik Tadeusza Kościuszki oraz 
Mikołaja Kopernika). Oglądanie fon-
tanny Buckingham. 

 � 3 dzień
Wycieczka do świata Amiszów, 
konserwatywnego odłamu men-

nonitów, mieszkających w odizolo-
wanych wspólnotach, których życie 
zorganizowane jest według na-
kazów niespisanego zbioru zasad 
zwanego Ordnung. Zwiedzanie 
wioski Shipshewana (w stanie In-
diana), gdzie znajduje się targ lo-
kalnych wyrobów rzemieślniczych. 
Przejazd 90 milową trasą związaną 
z ich kulturą. Postój w miastecz-
ku Middllebury, zwiedzanie „Das 
Dutchman Essenhaus“, z jego uni-
kalnymi sklepami. Następnie prze-
jazd do Goshen, słynącego z histo-
rycznego śródmieścia oraz Old Bag 
Factory, gdzie można podziwiać 
piękne wyroby ceramiczne, meble, 
tekstylia, rzeźby i antyki, wraz z pra-
cującymi tam artystami. 

 � 4 dzień
Przejazd do Niagara Falls, wieczorny 
spacer nad wodospad, podziwianie 
gry świateł. 

Wielkie Miasta Wschodniego Wybrzeża ameryki 
CHICaGO � sHIPsHEWaNa � ClEVElaND � NIaGara falls � syraCUsE � NOWy JOrk � fIlaDElfIa 
WasZyNGTON � MIaMI

 � 5 dzień
Spacer nad wodospad Niagara. Rejs 
statkiem pod wodospady oraz wi-
zyta na Wyspie Koziej. Możliwość 
zejścia do jaskini wiatrów. Przejazd 
do Syracuse (w stanie Nowy Jork).

 � 6 dzień 
Przejazd w stronę Nowego Jorku. Po 
drodze zwiedzanie Albany – stolicy 
stanu Nowy Jork. Krótki przejazd 
przez miasto i możliwość jego podzi-
wiania w świetle gwiazd i neonów. 

 � 7 dzień
Wyjazd na całodniowe zwiedzanie 
Nowego Jorku. Rejs statkiem na 
Liberty Island, gdzie znajduje się 
Statua Wolności. Zwiedzanie Dol-
nego Manhattanu: spacer po ulicy 
Broadway, Wall Street, Strefa „0”, 
Battery Park, Kościół św. Trójcy, 
przystań South Street Seaport, 
wjazd na taras widokowy Empi-
re State Building. Czas wolny na 

oświetlonym gigantycznymi neo-
nami Times Square. 

 � 8 dzień
Dalsze zwiedzanie Nowego Jorku: 
Metropolitan Opera, Rockefeller 
Center, Katedra św. Patryka, Grand 
Central (dworzec kolejowy). Czas 
wolny przy Fifth Avenue, spacer po 
Central Park – miejscu akcji wielu 
amerykańskich filmów. 

 � 9 dzień  
Wyjazd w stronę stolicy kraju – Wa-
szyngtonu. Po drodze zwiedzanie 
Filadelfii. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach miasta.

 � 10 dzień 
Zwiedzanie Waszyngtonu: Cmen-
tarz Arlington (miejsce spoczynku 
prezydenta Kennedy’ego), widok 
na Pentagon, wizyta w Mauzoleum 
Lincolna oraz pod Pomnikiem We-
teranów Wojny Koreańskiej i Pomni-
kiem Weteranów Wojny Wietnam-
skiej. Przejazd pod Biały Dom oraz 
Kapitol. 

 � 11 dzień  
Transfer na lotnisko. Przelot do 
Miami. Czas wolny.

 � 12–13 dzień 
Czas wolny przeznaczony na wy-
poczynek. Istnieje możliwość or-
ganizacji szeregu imprez fakulta-
tywnych (m.in. zwiedzanie Miami i 
okolic, wycieczka do Parku Evergla-
des, wycieczka na Key West, rejs na 
Bahamy, wycieczka do Disneylan-
du, wycieczka do Kennedy Space 
Center).

 � 14 dzień  
Czas wolny. Transfer na lotnisko.

 � 15 dzień 
Przelot do Warszawy (przelot bezpo-
średni PLL LOT*).

 
 Terminy Ceny

25.04. – 08.05.2020 9490 PLN + 500 USD

11.07. – 25.07.2020 10490 PLN + 500 USD

05.09. – 19.09.2020 9490 PLN + 500 USD

Śniadania 
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NOWy JOrk 7

 � 1 dzień 
Przelot do Nowego Jorku (przelot 
bezpośredni PLL LOT). Transfer do 
hotelu w centrum miasta, zakwate-
rowanie.

 � 2 dzień
Spacer pod Empire State Building. 
Wjazd na 86 piętro na taras widoko-
wy. Następnie wizyta na Washington 
Square, będącym miejscem spotkań 
intelektualistów i artystów. Spacer 
przez dzielnicę chińską (Chinatown) 
i włoską (Little Italy). Przejście do 
mostu brooklyńskiego, jednego z 
najstarszych mostów wiszących na 
świecie. Rejs taksówką wodną na 
przeciwległe nabrzeże. Wizyta w 
sercu dzielnicy Brooklyn i zwiedza-
nie Brooklyn Heights – dzielnicy no-
wojorskiej arystokracji, pełnej ma-
lowniczych uliczek pochodzących z 
XIX w., przy których stoją kamienice 
z włoskiego piaskowca – panorama 
Manhattanu.

 � 3 dzień
Spacer historycznymi ulicami w 
sercu Harlemu, stolicy czarnej 
Ameryki. Zwiedzanie największego 
kościoła anglikańskiego na świecie, 
kamiennej katedry Saint John the 
Divine. Zwiedzanie mauzoleum 
osiemnastego prezydenta USA 
(generała Ulyssesa S. Granta), zbu-
dowanego w kształcie grobowca 
w antycznym Halikarnasie.

 � 4 dzień
Zwiedzanie Dolnego Manhattanu. 
Rejs na wyspę Liberty, gdzie stoi 
Statua Wolności oraz Ellis Island – 
będącą niegdyś centrum przyjmo-
wania imigrantów, dziś muzeum. 
Następnie wizyta w dzielnicy finan-
sowej Wall Street, gdzie znajduje 

się m.in.: gmach Giełdy Nowojor-
skiej NYSE. Przejście do miejsca 
po zburzonych wieżowcach WTC 
(9/11 Memorial). Spacer po South 
Street Seaport, gdzie na miejscu 
dawnej dzielnicy portowej powsta-
ło atrakcyjne centrum handlowe z 
widokiem na malowniczy Brooklyn 
Bridge. W pobliskich dokach zacu-
mowane są zabytkowe żaglowce.

 � 5 dzień
Zwiedzanie Górnego Manhattanu. 
Spacer po Central Parku, gdzie stoi 
m.in. pomnik króla Władysława Ja-
giełły, a w pobliżu mieści się dom 
Johna Lennona. Wizyta w jednym 
z dwóch światowej sławy muzeów 
– Metropolitan Museum of Art lub 
Muzeum Guggenheima. Spacer po 
najbardziej eleganckiej ulicy mia-
sta – Fifth Avenue (Piąta Aleja). Po 
drodze m.in. Trump Tower, katolic-
ka katedra św. Patryka, Rockefeller 
Center, 47th Street, zwana ulicą dia-
mentów, gdzie można podziwiać 
sklepy z cenną biżuterią. 

 � 6 dzień
Wykwaterowanie z hotelu. Czas 
wolny bądź możliwość skorzysta-
nia z atrakcji fakultatywnych ofe-
rowanych na miejscu przez pilota. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski 
(przelot bezpośredni PLL LOT). 

 � 7 dzień
Przylot do Warszawy.

Wielkie Jabłko 

 
 Terminy Ceny

26.04. – 02.05.2020 7490 PLN + 500 USD

06.09. – 12.09.2020 7490 PLN + 500 USD

Śniadania 

PROPOZYCJE FAKULTATYWNE – organizowane na miejscu (dla 
chętnych). W przypadku wszystkich poniższych atrakcji konieczna 
jest wcześniejsza rezerwacja, tak więc prosimy o zgłaszanie chęci 
uczestnictwa w momencie zapisu.
	Rejs statkiem po rzekach Hudson i East („Światła NYC”), z wi-

dokiem na słynne mosty – Brooklyn, Manhattan, Williamsburg. 
Podziwianie panoramy rozświetlonego Manhattanu.

	Wieczór baletowy w Lincoln Center 
	Koncert w słynnej Metropolitan Opera
	Musical w jednym z teatrów na Broadway’u
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Wycieczka do Parku Narodowego 
Everglades – będącego jedną z naj-
większych atrakcji turystycznych 
Florydy. Swoim obszarem park obej-
muje błota, wysepki oraz słodko i 
słonowodne rozlewiska, na których 
można spotkać liczne krokodyle i ali-
gatory (koszt ok. 50 USD/os.).
Całodniowa wycieczka do Key West 
– miasta wyspy położonego w archi-
pelagu Florida Keys, ok. 200 km w 
głąb Zatoki Meksykańskiej. Zgodnie 
z obowiązującą indiańską legendą 
kto raz znajdzie się na wyspie, ten 
do końca życia będzie chciał na nią 
powrócić. Po drodze możliwość 
kąpieli. Zwiedzanie Key West m.in.: 
Dom Ernesta Hemingwaya. Powrót 
do Miami malowniczą drogą wzdłuż 
Atlantyku i Zatoki Meksykańskiej 
(koszt ok. 50 USD/os.).

 � 13 dzień
Czas wolny. W drodze na lotnisko 
zwiedzanie Miami Coral Gables oraz 
dzielnicy kubańskiej. Czas wolny na 
ostatnie zakupy. Przelot samolotem 
rejsowym do Europy. 

 � 14 dzień 
Przylot do Warszawy.

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Dallas. Transfer do hotelu w okoli-
cach miasta.

 � 2 dzień
Zwiedzanie Dallas – w stanie Texas, 
jednego z najciekawszych miast 
USA, o którym każdy usłyszał 22 
listopada 1963 r. – wówczas za-
mordowany został prezydent Ken-
nedy. W programie m.in.: pomnik 
Johna F. Kennedy’ego, dzielnica 
biznesu, dzielnica artystów, Plac 
Fair Park w stylu art. déco, Dallas 
Heritage Village & Old City, South-
fork Ranch (śladami sagi Ewingów 
z serialu „Dallas”). 

 � 3 dzień 
Przejazd do Nowego Orleanu po-
przez stolicę stanu Luizjana, Baton 
Rouge – miasta magnolii. Krótkie 
zwiedzanie miasta. Nocleg w okoli-
cach Nowego Orleanu. 

 � 4 dzień 
Zwiedzanie Nowego Orleanu – mia-
sta nawiedzanego przez huragany, 
które nigdy nie upadnie! Rejs stat-
kiem po Missisipi (w trakcie rejsu 
lunch), wizyta na jednym ze słyn-
nych cmentarzy. Wieczorem czas 
wolny w centrum miasta na jazz!

 � 5 dzień 
Przejazd w stronę Jacksonville. Noc-
leg w okolicach Jacksonville / Saint 
Augustine.  

 � 6 dzień 
Zwiedzanie Jacksonville oraz ma-
lowniczego Saint Augustine – 
najstarszego miasta USA. Spacer 
po mieście: Dzielnica Hiszpańska, 
Castillo De San Marcos. Przysta-
nek w Daytona Beach – czas wolny 
na kąpiel! Wizyta w Daytona 500 
Speed Way. Przejazd do Orlando. 
Krótkie zwiedzanie Orlando m.in.: 
Loch Heaven Park, śródmieście. 

Wzdłuż Zatoki Meksykańskiej
Dallas � BaTON rOUGE � NOWy OrlEaN � JaCksONVIllE � saINT aUGUsTINE � OrlaNDO
CaPE CaNaVEral � WalT DIsNEy rEsOrT � MIaMI

 
 Terminy Ceny

09.08. – 22.08.2020 10490 PLN + 500 USD

22.11. – 05.12.2020 9490 PLN + 500 USD

Śniadania 

 � 7 dzień
Wizyta w Centrum Kosmicznym 
(Kennedy Space Center) na Przyląd-
ku Canaveral. 

 � 8 dzień
Czas wolny bądź całodniowa wizyta 
w Walt Disney Resort (płatne dodat-
kowo ok. 80 USD) – dla dużych i ma-
łych to wspaniała okazja by przeby-
wając w EPCOT poznać najnowsze 
atrakcje ze świata nauki, techniki, 
technologii oraz innowacji i świet-
nie się bawić. 

 � 9 dzień
Przejazd w kierunku Miami. Prze-
jazd przez Cocoa i krótki przystanek 
w West Palm Beach. Zakwaterowa-
nie w hotelu zlokalizowanym w po-
bliżu plaży w Miami Beach. 

 � 10–12 dzień
Czas wolny na odpoczynek i plażo-
wanie! Możliwość skorzystania z wy-
cieczek fakultatywnych.

Usa POŁUDNIOWE 14
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BraZylIa 14

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Ameryki. 

 � 2 dzień
Przylot do Rio De Janeiro / Sao Pa-
olo. Przelot samolotem rejsowym 
do Iguacu. Podziwianie Wodospa-
dów Iguazú – najpiękniejszych wo-
dospadów świata. Ten cud natury 
to prawie trzysta kaskad wodnych, 
które tworzą niepowtarzalny spek-
takl wody, światła i zieleni. Miejsce 
to było wykorzystywane jako sce-
nografia licznych filmów, z których 
najbardziej znana jest „Misja” z 
Robertem De Niro. W czasach ko-

lonialnych to właśnie tutaj jezuici 
stworzyli tzw. Republikę Guaraní. 
W tym dniu oglądamy kaskady od 
strony brazylijskiej. Ich widok w ca-
łej okazałości zapiera dech w pier-
siach. Wieczorem kolacja złożona 
z brazylijskiego „churrasco”, cha-
rakterystycznego dla tego regionu 
pieczystego mięsa. 

 � 3 dzień 
Rano wyprawa na argentyńską stro-
nę wodospadów. Przed wjazdem 
do parku narodowego  krótki postój 
z widokiem na ujście rzeki Iguazu 
do Parany, gdzie spotykają się gra-
nice Brazylii, Argentyny i Paragwa-

Brazylijska samba w amazońskiej Puszczy! 
WODOsPaDy IGUaZU � MaNaUs � aMaZONIa � rIO DE JaNEIrO � COsTa VErDE 

ju. Następnie mamy kilka godzin 
na spacery i podziwianie Wodo-
spadów Iguazú z różnych punktów 
widokowych po stronie argentyń-
skiej. Szczególne wrażenie zrobi 
kaskada Garganta del Diablo (Gar-
dziel Diabła). Pod wieczór przeje-
dziemy mostem przez rzekę Parana 
do Paragwaju, do przygranicznego 
miasteczka Ciudad del Este gdzie 
postawimy stopę na paragwajskiej 
ziemi. 

 � 4 dzień
Przelot (z przesiadką) do Manaus w 
Amazonii. Znajdujemy się w tropi-
kalnym mieście otoczonym ama-

zońską puszczą. Zwiedzamy mia-
sto, które jest… morskim portem 
położonym od morza w odległości 
1200 km. Zobaczymy m.in. gmach 
pięknej opery – to echa wielkiej 
przeszłości miasta, które przeżywa-
ło swoją świetność podczas boomu 
kauczukowego. 

 � 5 dzień  
Rozpoczyna się prawdziwa przygo-
da – podróż rzeką mająca na celu 
poznanie dżungli, która zaczyna 
się już za miastem. Rozpoczyna-
my poznawanie otoczenia z lokal-
nym przewodnikiem, który będzie 
„uczył” nas lasu. Będziemy szukać 
aligatorów, jadowitych pająków i 
węży. Obiad i kolacja w lodży. Noc-
leg w bungalowach. 

 � 6 dzień 
Kolejna wyprawa do puszczy. Do-
wiemy się jak wygląda życie w 
Amazonii – unikalnym, olbrzymim 
ekosystemie nazywanym „płucami 
świata”. Lokalny przewodnik prze-
kazuje wiedzę o wyjątkowych, lecz-
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katedrę. Zobaczymy też stadion 
Maracana, dla Brazylijczyków futbol 
ma szczególne znaczenie.

 � 10 dzień 
Przejazd na Zielone Wybrzeże (Co-
sta Verde), gdzie znajdują się ele-
ganckie, nadmorskie miejscowości, 
w których kręci się znane telenowe-
le. Dojazd w okolice Angra Dos Reis. 
Nocleg w hotelu położonym nad 
morzem.

 � 11 dzień
Wypoczynek w nadmorskim kuror-
cie Angra dos Reis. Czas na odpo-
czynek i kąpiel w oceanie.   

 � 12 dzień
Wycieczka do malowniczej miej-
scowości Paraty (ok. 90 km). Jest to 
jedno z najpiękniejszych, portugal-

niczych roślinach, z których obficie 
korzysta współczesna medycyna. 
Być może przewodnik znajdzie 
dla nas jakieś ciekawe stworze-
nia lub anakondę. W ciągu dnia 
mamy przerwę na lunch. W czasie 
eksploracji jest czas na spotkania 
z ludźmi zamieszkującymi Amazo-
nię, wizytę w domu mieszkańców 
i poznanie z bliska ich problemów. 
Dla wszystkich chętnych możliwość 
łowienia piranii (które są bardzo 
smaczne). Kolacja i nocleg w bun-
galowach. 

 � 7 dzień
Koniec pobytu w dżungli – ciekawej 
i bezpiecznej przygody dla każde-
go. Czeka nas jeszcze podróż do cy-
wilizacji – rejs powrotny do Manaus. 
Przelot do Rio de Janeiro. Przejazd 
do hotelu w rejonie plaży Copaca-
bana i nocleg.

 � 8 dzień
Zwiedzanie Rio de Janeiro. Miasto 
zachwyca każdego kto przyjedzie, 
aby je zobaczyć. Również my krok 

po kroku będziemy odkrywać ta-
jemnice wyjątkowej metropolii. Na 
początek wjeżdżamy kolejką lino-
wą na słynną Głowę Cukru – Pão de 
Açúcar. Panorama rozpościerająca 
się z punktów widokowych pozwa-
la lepiej zrozumieć wyjątkowość 
miasta. Odwiedzamy również Czer-
woną Plażę przy której stoi pomnik 
Fryderyka Chopina. Przejazd na Co-
pacabanę – spacer wzdłuż prome-
nady. Na rozległym deptaku mijamy 
pobrzmiewające rytmami samby 
bary. Atmosfera przesiąknięta jest 
kulturą „Canarinhos”. Piękne wzgó-
rza schodzą wprost do oceanu, 
a sceneria jest niepowtarzalna. 

 � 9 dzień
Już od rana dalsze zwiedzanie Rio 
de Janeiro.  Kolejną wielką atrakcją 
i ikoną miasta jest wjazd kolejką 
szynową na wzgórze Corcovado ze 
sławną statuą Chrystusa Zbawicie-
la. Rozciąga się stąd fenomenalny 
widok na miasto i zatokę. Przejeż-
dżamy do centrum i odwiedzamy 

skich miasteczek kolonialnych. Spo-
kojne, pozbawione aut i kamienny-
mi ulicami, starymi kamieniczkami 
ze sklepami i tradycyjnymi restaura-
cjami. Całość tworzy niepowtarzal-
ny nastrój dawnych lat. Powrót do 
hotelu na nocleg.

 � 13 dzień  
Transfer na lotnisko. Odlot samolo-
tu rejsowego do Europy.

 � 14 dzień 
Przylot do Warszawy.

 
 Terminy Ceny

08.11. – 21.11.2020 13690 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady + kolacje 
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Bogoty (z przesiadką). Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie.

 � 2 dzień                                     
Zwiedzanie Bogoty: zabudowania 
z okresu kolonialnego i początków 
republiki, najstarsza część miasta – 
La Candelaria, oraz nieco młodsza  
– La Catedral, Muzeum Złota (jed-
no z najpiękniejszych w Ameryce 
Południowej), katedra La Catedral 
Primada de Colombia oraz inne za-
budowania na Placu Boliwara. 

 � 3 dzień 
Wyjazd do Zipaquirá. Zwiedzanie 
pierwszego cudu Kolumbii – pod-
ziemnej katedry wyrzeźbionej w 
złożu soli i zwiedzanie miejscowości 
Zipaquirá. Następnie zwiedzanie 
podziemnego kościoła rzymskoka-
tolickiego w pobliżu miejscowości 
Raquira. Zwiedzanie miasteczka. 
Przejazd do Villa de Leyva.

 � 4 dzień  
Zwiedzanie kolonialnego miastecz-
ka i jego zabytków: Plaza Principal 
z kościołem parafialnym z XVII w., 
klasztory św. Augustyna i św. Fran-
ciszka, Karmelitek Bosych, kościół 

Matki Boskiej z Carmen i inne ko-
lonialne budowle. Zwiedzanie mu-
zeum Antonio Narino oraz muzeum 
Antonio Ricuarte – zlokalizowane 
w królewskiej fabryce alkoholu. Po-
wrót do hotelu. Popołudnie wolne. 
Dla chętnych wycieczka na pusty-
nię. Zwiedzanie Muzeum Paleon-
tologicznego w mieście Fossil ze 
skamieniałościami liczącymi 120 
milionów lat, znajdującego się w po-
bliżu najstarszego w Kolumbii mły-
na do mielenia zboża. Wizyta w El 
Infiernito – centrum astronomiczne 
Indian Muisca, gdzie można obser-
wować pozostałości obserwatorium 
i monolity falliczne jako symbol 
płodności.

 � 5 dzień
Po śniadaniu transfer na lotnisko w 
Bogocie. Przelot do Armenii, prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie.

 � 6 dzień
Po śniadaniu wyjazd do przepięk-
nej doliny Cocora (Park Narodowy) 
– usłanej zielonymi wzgórzami i 
ogromnymi palmami Quindo (ko-
lumbijskie drzewo narodowe, któ-
re potrafi osiągnąć nawet 190 m 
wysokości). Następnie zwiedzanie 

kraina kawą Pachnąca 
BOGOTa � ZIPaQUIra � raQUIra � VIlla DE lEyVa � arMENIa
COCOra � salENTO � MaDEllIN � saNTa MarTa 
TayrONa NaTIONal Park � CarTaGENa 

miasteczka Salento, gdzie nadarzy 
się okazja do spróbowania lokalnej 
przepysznej kawy!  

 � 7 dzień
Przejazd do Madellin. Zakwatero-
wanie w hotelu, czas wolny.

 � 8 dzień      
Zwiedzanie pełnego nowoczesnej 
oraz kolonialnej zabudowy miasta 
(środkami komunikacji publicznej). 
W programie m.in.: wizyta na Placu 
Botero. Przejażdżka słynną kolejką 
linową spinającą obie strony Doliny 
Madellin.

 � 9 dzień
Po śniadaniu transfer na lotnisko i 
przelot do Santa Marta. Zakwate-
rowanie w hotelu, czas wolny na 
odpoczynek.

 � 10 dzień
Całodniowa wycieczka po Parku 
narodowym Tayrona – 15000 hek-
tarów malowniczych plaż, raf kora-
lowych i przepięknych krajobrazów!

 � 11 dzień  
Przejazd do Cartageny. Po połu-
dniu zwiedzanie miasta (lista UNE-
SCO) – uznawanego za jedno z 
najpiękniejszych miast na świecie! 
W programie m.in.: wizyta na Placu 

 
 Terminy Ceny

15.10. – 29.10.2020 11990 PLN + 500 USD

29.11. – 12.12.2020 11990 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady/obiadokolacje 

Santo Domingo, Wieża Zegarowa, 
Katedra, Pałac Inkwizycji. Spacer 
brukowanymi uliczkami poprzez 
historyczne centrum miasta.

 � 12 dzień                                 
Czas wolny na wypoczynek, zakupy 
bądź dodatkowe zwiedzanie miasta 
i okolic z przewodnikiem. 
Fakultatywnie proponujemy rejs 
Wyspę Majaguja położoną w archi-
pelagu Rosario – istny raj na ziemi! 
Świetna okazja na egzotyczny wy-
poczynek oraz zasmakowanie lo-
kalnej kuchni (w trakcie wycieczki 
lunch).

 � 13 dzień                                                                   
Transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem rejsowym do Polski (z prze-
siadką).

 � 14 dzień 
Przylot do Warszawy.
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Peru i Boliwia to dwa cudowne, ta-
jemnicze kraje, pełne mistycyzmu 
i  piękna. To, co w  nich zachwyca, 
to urzekające krajobrazy: wysokie 
góry z ośnieżonymi szczytami wul-
kanów, głębokie kaniony z piętrzą-
cymi się do góry krawędziami, pła-
skowyże, na  których ktoś nakreślił 
widoczne jedynie z przestworzy 
wizerunki ptaka, małpy, ryby… Czy 
to kosmici wybrali Peru na swoje 
lądowisko i  stworzyli znaki o  wia-
domym tylko sobie znaczeniu, czy 
też może ludzie tej cudownej krainy 
ofiarowali swoje dzieło bogom, by 
ci mogli podziwiać je zawieszeni 
ulotnie gdzieś w  niebiosach? Ale 
Peru to nie tylko Płaskowyż Nazca 
i głęboki Kanion Colca. To także 
majestatyczne, zapomniane miasto 
Inków – Machu Picchu z XV wieku. 
Zaginione Miasto Inków otacza ma-
lownicza panorama szczytów gór-
skich i  gęsta tropikalna roślinność. 
Każdy, kto postawi swoją stopę w 
tym mieście przesiąka niezdefinio-
waną atmosferą powagi, świętości 
i  wielkości tego miejsca. Wyobraź-
nia podsuwa obrazy zgromadzeń i 
targów na głównym placu, codzien-
nej krzątaniny wokół domostw. 
Ślady kultury inkaskiej znajdujemy 
też zwiedzając Świętą Dolinę Inków, 
wiecznie gwarny targ indiański w 
Pisac, twierdzę Ollantaytambo, czy 
też miasto zwane „Pępkiem Świa-
ta” czyli Cuzco – stolicę imperium 
Inków. Dumnie również prezentuje 
się Boliwia z La Paz, miastem będą-
cym siedzibą rządu, położonym na 
zboczach malowniczego kanionu. 
Tiahuanaco, uważane za najstarsze 
miasto świata –  siedziba najstar-
szej andyjskiej kultury o  tej samej 
nazwie. Wspaniały jest także ośro-
dek kultu maryjnego w  Copacaba-
na oraz Dolina Księżycowa. Pobyt 
w Boliwii to także coś dla amatorów 
mocnych wrażeń – wizyta na tar-
gu czarownic... Serdeczność ludzi, 
przestrzeń, poczucie wolności, ob-
cowanie z  przyrodą, zabytki, miej-
sca owiane mgiełką tajemniczości, 
muzyka andyjska, regionalne napo-
je i potrawy sprawią, że oba kraje na 
długo pozostaną nam w pamięci.

PErU I BOlIWIa 17

 � 1 dzień 
Przelot do Limy.

 � 2 dzień 
Wyjazd do Paracas. Wyruszymy 
motorówką na zwiedzanie Wysp 
Ballestas. Na Wyspach Ballestas bę-
dziemy mogli zobaczyć lwy mor-
skie, mnóstwo ptaków morskich 
począwszy od kormoranów a koń-
cząc na peruwiańskich pelikanach. 
Przy odrobinie szczęścia może uda 
się ujrzeć pingwiny Humboldta. 
Następnie wyruszymy do miejsco-
wości Ica, aby zwiedzić interesują-
ce Muzeum Regionalne z bogatą 
kolekcją sztuki różnych okolicznych 

kultur, jak Paracas, Nazca, Ica Chin-
cha i Inca.  

 � 3 dzień 
Zwiedzanie zaczynamy od obejrze-
nia tajemniczych Linii z Nazca. Dla 
chętnych lot nad Liniami Nazca. 
Przejazd do hotelu w Arequipie.

 � 4 dzień 
Zwiedzanie Arequipy – bez wątpie-
nia jednego z najpiękniejszych miast 
Peru. Arequipa, położona 2300 m 
n.p.m., często jest nazywana Białym 
Miastem, ze względu na mnogość 
budowli wykonanych z białej skały 
wulkanicznej. Spacer po Plaza de 
Armas, przy którym znajduje się 

W Poszukiwaniu Zaginionych Cywilizacji
lIMa � NaZCa � arEQUIPa � kaNION COlCa � PUNO � TIaHUaNaCO � la PaZ � Isla DEl sOl � COPaCaBaNa 
ŚWIĘTa DOlINa � MaCHU PICCHU � CUsCO � lIMa

katedra. Dzielnica kolonialna Yana-
huara z cennym kościołem oraz 
niesamowitym widokiem na wulkan 
„El Misti”. Następnie Klasztor Świętej 
Katarzyny udostępniony zwiedzają-
cym dopiero od 1970 roku.  

 � 5 dzień 
Przejazd w kierunku Kanionu Colca 
niezwykle malowniczą drogą po-
między wulkanami „El Misti” i „Cha-
chani” do Narodowego Rezerwatu 
Vicunas. Przyjazd do Chivay, poło-
żonej w Kanionie Colca. 

 � 6 dzień 
„El Cruz del Condor” to najlepsze 
miejsce, aby podziwiać Kanion 
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Colca oraz żyjące tu kondory. Po 
drodze zwiedzanie pozostałości 
archeologicznych z czasów Inków. 
Przejazd do Puno. 

 � 7 dzień 
Zwiedzanie pływających wysp Uros. 
Utrzymujący się z połowu ryb oraz 
polowań na ptaki Lud Uros to praw-
dopodobnie jedyna społeczność na 
świecie, która żyje na budowanych 
przez siebie wyspach. Po południu 
obejrzymy nie mniej słynne „Chul-
pas de Sillustani” – żałobne wieże 
na brzegu jeziora Umayo – preko-
lumbijskie grobowce przywódców 
duchowych ludu wojowników Kol-
las stanowiących część wielkiego 
Królestwa Inków.

 � 8 dzień 
Wyjazd do Desaguadero, leżące-
go przy granicy z Boliwią. Po dro-

dze odwiedzimy pozostałości po 
Świątyni Płodności w miejscowości 
Chucuito, zatrzymamy się także 
w Pomata, by zobaczyć kościół 
Santiago de Pomata z XVIII wieku. 
Po przekroczeniu granicy przeje-
dziemy do ruin miasta Tiahuanaco, 
jednego z najważniejszych arche-
ologicznych kompleksów Ameryki 
Południowej. Zachowały się tutaj 
ruiny monumentalnych budowli: 
Brama Słońca, kamienna piramida 
Akapana czy Pałac Kalasasaya. 

 � 9 dzień 
Zwiedzanie La Paz, największego 
miasta Boliwii. Zobaczymy m.in.: 
Kościół św. Franciszka, Katedrę, 
Gmach Rządu i Kongresu oraz 
słynną kolonialną ulicę Calle Jaen 
wraz z  muzeami. O dreszcz emo-
cji przyprawi nas wizyta na targu 

czarownic, gdzie można nabyć 
przeróżne talizmany i amulety. 
Następnie zobaczymy dzielnice 
reprezentacyjne La Paz: Obrajes, 
Colacoto i La Florida. Zwiedzanie 
zakończymy wizytą w unikalnej 
Dolinie Księżyca.

 � 10 dzień 
Przejazd do Copacabany, zwiedza-
nie sanktuarium z cudowną figurą 
Matki Bożej. Wyprawa łodzią na Wy-
spę Słońca. Po dotarciu do położo-
nej wysoko wioski Yumani zachwyci 
nas niesamowity widok na jezioro 
położone u podnóża Góry Illampu. 
Zobaczymy też ruiny Pałacu Inków 
– Pilkokaina. Powrót łodzią do Copa-
cabany. Przejazd do Puno.

 � 11 dzień 
Jadąc do Cusco odwiedzimy słynne 
„Chulpas de Sillustani” – żałobne 
wieże położone na brzegu jeziora 
Umayo. Zatrzymamy się na prze-
łęczy La Raya (wys. 4335 m n.p.m.), 
na granicy departamentów Puno i 
Cusco. Po drodze obejrzymy także 
stanowisko archeologiczne z pozo-
stałościami po Świątyni Wirakoczy, 
mieście kapłanów i magazynach 
żywności oraz przepiękny kościół 
św. Piotra w Andahuaylillas, z do-
brze zachowanymi freskami i ob-
razami przedstawiającymi sceny z 
życia św. Piotra i Pawła. 

 � 12 dzień 
Całodniowa wycieczka do Świętej 
Doliny Inków. Zwiedzimy lokalny 
targ w Pisac (możliwość zakupu 
atrakcyjnych pamiątek), Fortecę Ol-
lantaytambo, Królewski Ratusz, Inti-
huatana, Łaźnie Księżnej. 

 � 13 dzień 
Zwiedzanie Machu Picchu. Auto-
karem dojedziemy aż pod samo 
wejście Starożytnej Cytadeli Machu 
Picchu. Spędzimy tutaj pół dnia po-

znając uroki oraz imponujące bu-
dowle Zaginionego Miasta. 

 � 14 dzień 
Zwiedzanie Cusco, miasta powsta-
łego na bazie pałaców Inków. Wy-
jedziemy z Cusco, aby zobaczyć 
Cytadelę Sacsayhuaman, Świątynię 
Kenko, jak również pozostałości po 
miastach Puka-Pukara i Tamboma-
chay. Następnie zobaczymy byłą in-
kaską świątynię Koricancha, zwaną 
też Świątynią Słońca (z zewnątrz). 
Panorama Plaza de Armas, przy któ-
rym znajduje się katedra i kościół 
Jezuitów. Popołudnie wolne na in-
dywidualne spacery.

 � 15 dzień 
Przelot do Limy. Zwiedzanie sto-
licy Peru – historyczne centrum: 
Plac Wyzwoliciela San Martina, Plac 
Główny (Plaza Mayor), z zewnątrz: 
Gmach Rządu, Ratusz, Katedra, 
Budynek Senatu, kolonialny Pałac 
Torre Tagle. Przejedziemy przez 
dzielnice: San Isidro oraz Miraflores. 
Zatrzymamy się w Parku Miłości z 
dekoracjami inspirowanymi sztuką 
Gaudiego. Wizyta w Muzeum Larco 
Herrera. Muzeum słynie z kolekcji 
złota, srebra oraz biżuterii pocho-
dzącej ze starożytnego Peru. Tutaj 
znajduje się tłumnie odwiedzana 
wystawa sztuki erotycznej.

 � 16 dzień 
Wykwaterowanie zgodnie z koń-
cem doby hotelowej. Dzień wolny. 
Wylot do Polski.

 � 17 dzień 
Przylot do Warszawy.

AMERYKA PoŁUDnIowA I śRoDKowA - PERU, BoLIwIA

 
 Terminy Ceny

06.11. – 22.11.2020 12490 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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Meksyk to tajemniczy kraj przed-
kolumbijskich kultur Azteków, 
Zapoteków, Misteków i Majów, 
w  którym nadal czujemy ducha 
bogów Pierzastego Węża, Tlaloca 
czy Huizilopochtli. To oni, według 
Księgi Popol Vuh stworzyli świat, 
tchnęli życie w  człowieka, dawali 
deszcz i  pozwalali narodzić się ko-
lejnym dniom. To  historia opusz-
czonych z nieznanych przyczyn 
miast, jak Palenque, Uxmal czy 
Chichen Itza, Kalendarze Słońca, 
doskonała i dokładna astronomia 
Majów, piramidy, których „szczyty” 
zdobywamy czując się jak kapłani 
składający ofiary bogom. To ukryte 
grobowce, ich skarby i tajemnice 
przyciągające archeologów. Do-
kładność budowli wzbudza w  nas 
podziw i respekt, pozwalając choć 
na chwilę przenieść się w  prze-
szłość i poczuć ducha tamtych dni. 
To  tajemnica i historia, które prze-
trwały mimo czasów kolonialnych 
do dnia dzisiejszego. Przepiękne 
rzemiosło, pyszne kukurydziane 
tortille pieczone przez Indianki 
na kamiennych płytach, pikantne 
sosy chili oraz grupy los marachis, 
którzy umilają śpiewem czas 
przy tequili czy mezcalu. Słynne 
„mañana” i  życzliwość mieszkań-
ców Meksyku powodują, że czu-
jemy się tam dobrze i  swobodnie. 
To łagodny klimat stolicy Meksyku, 
historia miasta trzech kultur: Azte-
ków, czasów kolonialnych i  współ-
czesnych przekazane przez Diego 
de Rivera na słynnych murales 
Pałacu Narodowego. To atmosfera 
czasów gdy Hiszpanie zdobywali 
Nowy Świat, wyczuwalna do dziś 
w  miastach kolonialnych Puebla, 
Oaxaca, San Cristobal de las Casas 
czy Campeche. To puszcza, wulkan 
Popocatepetl i góry Sierra Madre 
z  ukrytymi wodospadami Agua 
Azul oraz półwysep Jukatan, gdzie 
szafirowe wody Morza Karaibskie-
go, przepiękne, piaszczyste plaże 
Cancun pozwalają naszym tury-
stom odpocząć i nabrać sił. 

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Meksyku.

 � 2 dzień 
Zwiedzanie Mexico City: Bazylika 
Matki Boskiej z Guadelupy (patronki 
Nowej Hiszpanii), gdzie obejrzymy 
oryginalny wizerunek Najświętszej 
Marii Panny, jaki utrwalił się na sara-
pe (meksykańskie ponczo) Indianina 
Juana Diego. Przejazd nowoczesną 
autostradą do Teotihuacan – „miej-
sca, gdzie ludzie stają się bogami”. 

Zwiedzanie wspaniałego zespołu 
architektonicznego: Piramidy Słońca 
i Księżyca, pałacu Quetzalpapalotla 
(ptaka-motyla), świątyni Pierzastego 
Węża, Drogi Umarłych, cytadeli.

 � 3 dzień 
Przejazd głównymi ulicami i ale-
jami stolicy Meksyku. Zwiedzanie 
głównego placu (Plaza de la Consti-
tucion), katedry oraz Pałacu Naro-
dowego (malowidła ścienne Diega 
Rivery przedstawiające najważniej-
sze wydarzenia historii Meksyku). 

Gorące rytmy i Magia kolorów
MEXICO CITy � BasIlICa DE GUaDElUPE � PIraMIDy TEOTIHUaCaN � PUEBla � MONTE alBaN 
TEHUaNTEPEC � Park NarODOWy aGUa aZUl � PalENQUE � CaMPECHE � UXMal � MErIDa 
PÓŁWysEP JUkaTaN � HaWaNa � saNTa Clara � CIENfUEGOs � TrINIDaD � VaraDErO

Przejazd bulwarem Paseo De La 
Reforma, zwiedzanie muzeum an-
tropologicznego. Przejazd do Xochi-
milco – spływ łodziami po historycz-
nych kanałach. W drodze powrotnej 
zwiedzanie muzeum antropologicz-
nego i muzeum Fridy Kahlo. Wieczo-
rem fakultatywnie występy folklory-
styczne na placu Garibaldiego.

 � 4 dzień 
Wyjazd na zwiedzanie „Miasta 
Aniołów” – Puebla, prawdziwego 
architektonicznego klejnotu epoki 

MEksyk I kUBa 18
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kolonialnej. Spacer wśród zabytków 
kulturowego dziedzictwa Hiszpanii. 
Następnie przejazd do Oaxaca.

 � 5 dzień 
Przejazd do Monte Alban, jednego 
z najstarszych miast Ameryki – sta-
rożytna stolica Zapoteków. Zwie-
dzanie kompleksu archeologiczne-
go: boisko do rytualnej gry w piłkę, 
słynnych tancerzy na kamiennych 
płytach. Po drodze w Tule zobaczy-
my najstarsze i największe drzewo 
obu Ameryk. Zwiedzanie strefy ar-
cheologicznej w Mitli. Przejazd do 
Tehuantepec. 

 � 6 dzień 
Wyjazd do wąwozu Sumidero, prze-
jażdżka łodzią między stromymi (do 
1000 m wysokości) zboczami ka-
nionu rzeki Grijalava – fascynujący 
fenomen przyrody. Następnie prze-
jazd do San Juan Chamula – zwie-
dzanie indiańskiej wioski. Przyjazd 
do San Cristobal De Las Casas. 

 � 7 dzień 
Wyjazd na krótkie zwiedzanie 
miasta San Cristobal De Las Casas 

i  przejazd do malowniczych wodo-
spadów w parku narodowym Agua 
Azul. Czas wolny. Możliwość kąpieli 
pod wodospadem. Przejazd do Pa-
lenque. 

 � 8 dzień 
Zwiedzanie zabytków architekto-
nicznych w Palenque, jednym z 
najważniejszych miast Majów epoki 
klasycznej – Świątynia Inskrypcji z 
grobowcem króla Pakala oraz innych 
budowli – pałac, obserwatorium ze 
wspaniałymi widokami na równinę 
stanu Tabasco, otoczonych puszczą 
tropikalną. Przejazd przez Campe-
che i dalej malowniczą drogą wzdłuż 
brzegu Zatoki Meksykańskiej do 
Uxmal. Spacer po mieście.

 � 9 dzień 
Zwiedzanie strefy archeologicznej 
w Uxmal, jednego z najpiękniej-
szych miast Majów, gdzie znajdzie-
my przykłady architektury Majów 
bez obcych wpływów, jak choćby 
wpływy Tolteków w Chichen Itza. 
W drodze do hotelu zwiedzanie 
Meridy – „Białego Miasta” Jukatanu 

– kolonialne budynki wokół główne-
go placu (Plaza Mayor), bulwar Paseo 
Montejo oraz teatru Peo Contrares.

 � 10 dzień 
Wyjazd w kierunku Cancun – naj-
większego i najsłynniejszego ku-
rortu półwyspu Jukatan. Po drodze 
zwiedzanie starożytnych zabytków: 
Obserwatorium, Piramida Schodko-
wa „El Castillo”, Świątynia Jaguara, 
święta studnia. Przejazd do Cancun 
nad Morzem Karaibskim. Zakwa-
terowanie w hotelu 4*. Na miejscu 
semi all inclusive. 

 � 11 dzień 
Czas wolny na plażowanie i kąpiele 
morskie. Możliwość realizacji szere-
gu imprez fakultatywnych.

 � 12 dzień 
Czas wolny. Przelot na Kubę. Prze-
jazd do hotelu i czas wolny.

 � 13 dzień 
Całodzienne zwiedzanie Hawany. 
Nowa Hawana – przejazd bulwarem 
Melecon, Hotel Nacional, Plac Rewo-
lucji, Capitol. Stara Hawana – spacer 
po mieście, zwiedzanie miejsc zwią-

zanych z Ernestem Hemingwayem: 
Floridita, Bodeguita, Katedra, Plac 
Broni. Wieczorem opcjonalnie moż-
liwość obejrzenia spektaklu w słyn-
nym kabarecie Tropicana – wyma-
gane stroje wieczorowe.

 � 14 dzień 
Wyjazd do Santa Clara, zwiedzanie 
Mauzoleum Che Guevary. Przejazd 
na południowe wybrzeże do Cien-
fuegos określanego Miastem Kopuł. 
Zwiedzanie m.in. Teatr Terrego, Park 
Marti, Promenada Prado, przy której 
mieści się Pałac de Valle. Przejazd do 
Topes de Collantes na nocleg.

 � 15 dzień 
Wyjazd na zwiedzanie Trinidadu 
(pomnika narodowego Kuby), mia-
sta znajdującego się na liście Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. W 
programie m.in. Muzeum Roman-
tyczne oraz poczęstunek lokalnym 
drinkiem w barze Chanchanchara. 
W programie także wizyta na głów-
nym placu miasta oraz na targu 
rzemieślniczym. Wizyta w Dolinie 
Los Ingenios. Przyjazd do kurortu 
Varadero, zakwaterowanie w hotelu 
4* położonym nad oceanem, wyży-
wienie all inclusive.

 � 16 dzień 
Plażowanie lub możliwość skorzy-
stania z wycieczek fakultatywnych.

 � 17 dzień 
Czas wolny. Przejazd na lotnisko 
w Hawanie. Wylot do Europy.

 � 18 dzień 
Przylot do Warszawy.

 
 Terminy Ceny

12.03. – 29.03.2020 11490 PLN + 500 USD

13.08. – 30.08.2020 11490 PLN + 500 USD

05.11. – 22.11.2020 11490 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady/obiadokolacje 
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40 km² znajdują się tysiące świątyń 
i stup. Bagan znajduje się na liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Zwiedzanie najwspanialszych Pa-
gód i Świątyń m.in.: pagody Shwezi-
gon, świątyni Khay Min Ga, świątyni 
Ananda (z 4 obrazami stojącego 
Buddy). Zwiedzanie manufaktury w 
wiosce Myinkaba, świątyni Manuha 
oraz Nanbaya (unikalna budowla z 
piaskowca będąca zgodnie z legen-
dą pałacem króla Manuha). Zwie-
dzanie Muzeum Archeologicznego.

 � 5 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Góry Popa 
oraz okolic – 1500-metrowego wul-
kanu usytuowanego na południowy 
wschód od Bagan. Góra jest jednym 

AzJA (DALEKI wSCHÓD) - BIRMA 

BIrMa 15

 � 1 dzień 
Wylot do Birmy.

 � 2 dzień
Przylot do Rangonu, największe-
go miasta Myanmaru (Birmy). Tutaj 
niemal wszyscy turyści zaczynają i 
kończą swoją podróż po tym pięk-
nym kraju. Miasto nie przytłacza 
swoją wielkością i ma w sobie dużo 
charakteru; kolonialna architektu-
ra, sporo zieleni, przestrzeń, liczne, 
fantastyczne stupy i świątynie oraz 
bogate życie uliczne dodają mu 
dużo uroku. Przejazd do Kyaikhitiyo, 
gdzie znajduje słynna Pagoda na 
Złotej Skale (Golden Rock Pagoda). 
Zakwaterowanie w hotelu. Wejście 
na wzgórze z którego rozpościera się 

zapierający dech w piersiach widok 
na Kyaikhtiyo i okolicę. Podziwianie 
zachodu słońca.

 � 3 dzień
Wyjazd na wycieczkę do miasteczka 
Bago – usytuowanego na północ 
od Rangonu. Zwiedzanie pagody 
Shwe Thar Lyaung i Shwe Maw Taw 
(ze stupą wyłożoną diamentami), 
pagody Hin Tha Kone (znanej jako 
„dom duchów”), Pałac Króla Bayint 
Nuang oraz cmentarz wojenny żoł-
nierzy brytyjskich z czasów II wojny 
światowej. Powrót do Rangonu.

 � 4 dzień
Przelot do Bagan – stolicy kraju w 
XI–XIII w., gdzie nad brzegiem wiel-
kiej rzeki Ayeyarwaddy, na obszarze 

kraina Miliona Świątyń
raNGON � kyaIkHTIyO � BaGO � BaGaN � GÓra POPa � MINGUN MaNDalay � aMaraPUra � aVa 
saGaING � HEHO � PINDaya � JEZIOrO INlE � NGaPalI BEaCH � raNGON

Podróż przez Birmę jest jak podróż 
przez historię. Goście przybywa-
ją do Rangon, gdzie kolonialne 
i współczesne oblicze Birmy wciąż 
się przenika, mimo że od upadku 
administracji kolonistów minęły 
całe dziesięciolecia. Podróżując na 
północ do Mandalay turysta na-
potka pozostałości dynastii Kon-
baung, która dominowała w  XVIII 
i XIX w. W Inwa (Ava) i  Sagaing są 
ślady po okresie Shan (XIV–XVI w.). 
W  Bagan (Pagan) cofniemy się 
jeszcze dalej, do Pierwszego Im-
perium, podziwiając 2200 kamien-
nych budowli z  czasów XI–XIII w. 
Wiele tras, jeszcze kilka lat temu 
niemożliwych do zwiedzania, te-
raz jest dostępnych. Na koniec 
podróży proponujemy wypoczy-
nek w  najsłynniejszym birmań-
skim kurorcie położonym w Zatoce 
Bengalskiej. Wybrzeże birmańskie 
jest miejscem gdzie spełniają się 
najśmielsze marzenia miłośników 
wypoczynku w  egzotycznym oto-
czeniu – kilometry piaszczystych, 
śnieżnobiałych plaż porośniętych 
palmami, z dala od tłumów tury-
stów.
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Przelot do Rangonu. Po południu 
zwiedzanie centrum miasta m. in.: 
Pagoda Sule (wybudowana ponad 
2000 lat temu), monumentalny 
posąg leżącego Buddy Chauk Htat 
Gyi, Karaweik Hall, okolice jeziora 
Kandawgyi. Spacer po słynnym 
targowisku Bogyoke (Scotts). Zwie-
dzanie najbardziej efektownego na 
świecie kompleksu świątynnego 
Shwedagon, w którym znajduje się 
monumentalna, pozłacana i mie-
rząca prawie 100 metrów wysokości 
stupa.

 � 14 dzień
Transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem rejsowym do Europy.

 � 15 dzień
Przylot do Warszawy.

z symboli kraju – miejscem świętym, 
celem birmańskich pielgrzymów.

 � 6 dzień
Przelot do Mandalay. Wycieczka 
łodzią po rzece Ayeyarwaddy do 
Mingun – jednej z czterech starożyt-
nych stolic Birmy znajdujących się 
w okolicy Mandalay. W programie 
największy, ważący 90 ton dzwon 
świata (wpisany do Księgi Rekordów 
Guinessa), Hsinbyume Paya, Mingun 
Paya (niedokończona Pagoda, która 
byłaby pewnie największą świątynią 
na świecie, gdyby nie przerwano 
jej budowy). Powrót do Mandalay. 
Zwiedzanie tego przebogatego w 
pomniki miasta: Pagoda Mahamuni, 
Klasztor Shwe Inbin, Klasztor Gol-
den Palace, Pagoda Kuthoda. Wizyta 
na wzgórzach Mandalay.

 � 7 dzień
Wyjazd na zwiedzanie pozostałych, 
starożytnych stolic Birmy. Podróż do 
Amarapury, zwiedzanie Klasztoru 
Mahadangayon, gdzie żyje ponad 
1000 mnichów. Przejazd na 200-let-

ni most U Bein, wybudowany za 
czasów, gdy Amarapura była stolicą 
Królestwa. Zwiedzanie manufaktu-
ry jedwabiu. Przejazd do Klaszto-
ru Bagaya, w którym znajduje się 
oszołamiająca liczba pomników 
Buddy. Rejs po rzece i zwiedzanie 
dawnej stolicy Ava: wieża strażnicza 
Nanmyint, Klasztor Maha Aungmye 
Bonzan, Klasztor Bargayar. Wyciecz-
ka na Wzgórza Sagaing.

 � 8 dzień
Przelot do Heho, przejazd do Pin-
daya. Zwiedzanie jaskiń Pindaya. 
Przejazd do Nuang Shwe – małej, 
malowniczej wioski leżącej wśród 
kanałów prowadzących do Jeziora 
Inle. Zakwaterowanie w pływają-
cym na jeziorze hotelu.

 � 9 dzień
Całodzienny rejs łodzią po Jeziorze 
Inle, które należy do największych 
atrakcji Birmy. Nad jeziorem oraz 
wśród licznych okolicznych kanałów 
znajduje się kilka czarujących wiosek 
z małymi drewnianymi świątyniami 

i kolorowymi targami. Najciekawsze 
są wioski wybudowane dosłownie 
nad taflą jeziora, domy stojące na 
palach, szkoły, świątynie, sklepy – 
wszystko metr nad wodą. Zwiedza-
nie pagody Phaundgaw Oo, falują-
cej wioski Inpawkhon. Po południu 
rejs łodzią (zależy od stanu wód) w 
kierunku zachodniego wybrzeża je-
ziora, gdzie znajdują się schody do 
kompleksu Pagody Inn Thein.

 � 10 dzień
Przelot do Ngapali Beach – najsłyn-
niejszego, birmańskiego kurortu 
położonego w Zatoce Bengalskiej. 
Wybrzeże birmańskie jest miejscem, 
gdzie spełniają się najśmielsze ma-
rzenia miłośników wypoczynku w 
egzotycznym otoczeniu – kilometry 
piaszczystych, śnieżnobiałych plaż 
porośniętych palmami z dala od tłu-
mów turystów. Zakwaterowanie w 
hotelu położonym w pobliżu plaży.

 � 11–12 dzień
Dni przeznaczone na wypoczynek.

 � 13 dzień

AzJA (DALEKI wSCHÓD) - BIRMA 

 Terminy Ceny

22.11. – 06.12.2020 11490 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady/obiadokolacje 
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Tajemniczy „Kraj Środka” od tysiącle-
ci rozwijający swoją kulturę, prawo, 
tradycję, filozofię i państwowość 
fascynuje nas, Europejczyków od 
dawna. Pierwsze relacje przekazane 
przez Marco Polo przyjmowane były 
z niedowierzaniem. Stopniowo, wraz 
z postępem odkryć geograficznych, 
pojawianiem się chińskiej porcelany 
na stołach władców i arystokracji, 
jedwabiu na sukniach pań i strojach 
panów, dzieł Konfucjusza w  biblio-
tekach filozofów, chińskich rycin 
w tajemnych sekretarzykach arysto-
kratów, zainteresowanie tym ogrom-
nym krajem zamieniło się w fascy-
nację trwającą do dzisiaj. Odkrycia 
archeologiczne niepojętych skar-
bów, grobowców i pałaców, istnienie 
Chińskiego Muru świadczą o niewy-
obrażalnej w skali Europy potędze 
Cesarstwa Chińskiego. Rozmach 
i  skala działalności nawet w dzisiej-
szych czasach atomu, podróży ko-
smicznych i nowoczesnych technolo-
gii mogą przyprawić o zawrót głowy. 
Dwudziestowieczna historia Chin, 
powstania przeciw okupacji brytyj-
skiej, komunizm Mao, współczesne 

Chiny z rejsem po Jangcy 
PEkIN � sZaNGHaJ � sUZHOU � lUZHI � yICHaNG � rEJs PO rZECE 
JaNGCy � CHONGQING � XI’aN � PEkIN

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Pekinu.

 � 2 dzień
Przylot do Pekinu – miasta pełnego 
niezwykłych zabytków pochodzą-
cych z okresu panowania dwóch 
ostatnich dynastii cesarskich – Ming 
(1368–1644) i Oing (1644–1911). Wi-
zyta w Pekinie stanowi dobre wpro-
wadzenie do poznania fascynującej 
kultury Chin. Transfer do hotelu (za-
kwaterowanie przed czasem rozpo-
częcia doby hotelowej w zależności 
od posiadania przez hotel wolnych 
pokoi). Zwiedzanie miasta: Świąty-
nia Nieba – największy obiekt sa-

kralny w Chinach i niezaprzeczalny 
symbol Pekinu, wizyta w lokalnej 
herbaciarni, Plac Niebiańskiego Spo-
koju (Tiananmen) – najważniejszy 
i największy plac w Chinach. Czas na 
odpoczynek.

 � 3 dzień
Przejazd superszybkim pociągiem 
do Szanghaju. Zwiedzanie miasta: 
Bund (Nabrzeże), wieża telewizyjna.

 � 4 dzień
Dalsze zwiedzanie miasta: świąty-
nia Nefrytowego Buddy, stare mia-
sto, ulica Nanjing – główna arteria 
handlowa miasta. Wizyta w szan-
ghajskim muzeum. Przejazd auto-
karem do Suzhou.

CHINy 14

próby reformy i przestawienia kraju 
na tory gospodarki kapitalistycznej 
przy zachowaniu władzy przez partię 
komunistyczną – wszystko to spra-
wia, że Chiny przypominają wrzący 
tygiel, w którym miesza się historia 
z nowoczesnością, tradycja z rewo-
lucją, komunizm z kapitalizmem oraz 
wolność z  opresją. Dla wszystkich 
rządzących, czy są to monarchowie, 
dyktatorzy czy wybrani w wyborach 
prezydenci lub premierzy, wład-
cy Chin są niedościgłym wzorem. 
Umiejętność rządzenia i zachowania 
władzy w  państwie, którego zróżni-
cowana pod względem etnicznym, 
kulturowym i językowym ludność 
na ogromnym obszarze przekracza 
grubo miliard, musi budzić zachwyt. 
Skala kłopotów ekonomicznych, ad-
ministracyjnych i politycznych jest 
ogromna. Mimo to, od wielu tysięcy 
lat Chiny trwają, jako integralna ca-
łość: państwo i naród. Ostatnie lata 
to okres gwałtownego przyśpiesze-
nia rozwoju gospodarczego. Chiny 
zmieniając się dosłownie z dnia na 
dzień, powodują wzrost światowej 
koniunktury gospodarczej. 
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 � 5 dzień
Zwiedzanie miasta – Ogród Mistrza 
Sieci, fabryka jedwabiu. Ogród Prze-
bywania. Przejazd autokarem do 
Luzhi – malowniczej wioski wodnej, 
w której czas zatrzymał się dawno 
temu. Przejażdżka łodziami po prze-
cinających wioskę kanałach.

 � 6 dzień
Przyjazd superszybkim pociągiem 
do Yichang. Zaokrętowanie na 
statku. 

 � 7–9 dzień
Rozpoczęcie rejsu wygodnym 4* 
statkiem. W związku z budową Wiel-
kiej Tamy – jednego z największych 
hydrologicznych przedsięwzięć 
wszech czasów – krajobraz słynnych 
Trzech Przełomów uległ ogromnym, 
nieodwracalnym zmianom. Wciąż 
jednak rejs rzeką Jangcy to dosko-
nała okazja do podziwiania niezwy-
kłej scenerii jaka otacza koryto tej 
najdłuższej rzeki Chin. W ciągu ko-
lejnych trzech dni rejsu w kierunku 
„pod prąd” statek stopniowo poko-
nuje znane na całym świecie Trzy 
Przełomy Jangcy. Jako pierwszy – 
liczący około 50 km przełom Xiling, 
następnie nazywany często Wąwo-
zem Czarownic, przełom Wu, w któ-
rym – przy tysiącmetrowych skałach 
po obu stronach rzeki – przepływa-
jący statek wygląda jak unosząca się 
na wodzie łupina orzecha. W ostat-
nim przełomie Qutang spiętrzony 
nurt rzeki wydaje się być niemal nie 
do pokonania. Wszystkie trzy zakola 
zapewniają moc wrażeń głównie ze 
względu na zapierające dech widoki. 
W czasie kilku zejść na ląd ofero-
wane są inne atrakcje, do których 
należy m.in. możliwość przejażdżki 
małymi łodziami wzdłuż wąskiego 
strumienia Shennong w miejscu 
nazywanym „Trzema Małymi Prze-
łomami” czy też wizyta w Fengdu 
zwanym „Miastem Duchów”. We-
dług tradycyjnych wierzeń do tego 

miejsca właśnie trafiają dusze tych, 
którzy za życia nie zasłużyli na raj. 
Każdego dnia na statku serwowane 
są śniadania, obiady i kolacje.

 � 10 dzień
Przypłynięcie do Chongqing. Spacer 
po zabytkowej części miasta Ciqikou. 
Wizyta w parku Erling. Transfer na 
lotnisko, przelot do Xi’an. Zwiedza-
nie: Wielki Meczet, dzielnica Muzuł-
mańska. Kolacja – słynny pierożkowy 
bankiet. Wieczorna przejażdżka do 
miejsca, upamiętniającego dzieje z 
okresu dynastii Tang.

 � 11 dzień
Zwiedzanie miasta: Armia Terakoto-
wa, Mała Pagoda Dzikiej Gęsi, lekcja 
kaligrafii, Muzeum Xi’an. Przejazd 
nocnym pociągiem do Pekinu.

 � 12 dzień
Przyjazd do Pekinu. Zwiedzanie 
miasta: Letni Pałac – letnia rezyden-
cja cesarzy z dynastii Qing, prze-
piękny kompleks ogrodowy z licz-
nymi pawilonami, Zakazane Miasto.  
Świat Pereł – demonstracja zasad 
hodowli pereł słodkowodnych i 
możliwość dokonania zakupów (bi-
żuteria, kosmetyki). Spacer zabytko-
wą uliczką Qianmen, przypominają-
cą cesarskie Chiny. Czas na zakupy 
na lokalnym bazarze. 

 � 13 dzień
Dalsze zwiedzanie miasta – spacer 
po jednym z najlepiej zachowanych 
odcinków Wielkiego Muru – zabyt-
ku wpisanego na listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Obiekt ten jako jedyny, stworzony 
przez człowieka widziany jest z ko-
smosu i liczy ok. 12 000 km. W dro-
dze powrotnej krótki postój przy 
obiektach olimpijskich – możliwość 
zrobienia zdjęć. Kolacja – słynna 
Kaczka po pekińsku. 

 � 14 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Polski.

 Terminy Ceny

26.04. – 09.05.2020 6990 PLN + 500 USD

06.09. – 19.09.2020 6990 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje
W trakcie rejsu: śniadania + lunche 

+ obiadokolacje 
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CHINy 

Miasta Cesarskie 
PEkIN � XI’aN � lUOyaNG � klasZTOr sHaOlIN � NaNJING � sUZHOU 
HaNGZHOU � WUZHEN � sZaNGHaJ

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Pekinu.

 � 2 dzień
Przylot do Pekinu – miasta pełnego 
niezwykłych zabytków pochodzą-
cych z okresu panowania dwóch 
ostatnich dynastii cesarskich – Ming 
(1368–1644) i Oing (1644–1911). Wi-
zyta w Pekinie stanowi dobre wpro-
wadzenie do poznania fascynującej 
kultury Chin. Transfer do hotelu. 
Zwiedzanie miasta: Świątynia Nie-
ba – największy obiekt sakralny w 
Chinach i niezaprzeczalny symbol 
Pekinu, wizyta w lokalnej herba-
ciarni. Spacer po odrestaurowanej, 
zabytkowej ulicy Qianmen, Plac 

Niebiańskiego Spokoju (Tianan-
men) – najważniejszy i  największy 
plac w Chinach.

 � 3 dzień
Zakazane Miasto – zwiedzanie 
Zimowego Pałacu Cesarskiego 
wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO, naj-
większego i najlepiej zachowane-
go średniowiecznego kompleksu 
architektonicznego na świecie. 
Świątynia Lamy (Pałac Harmonii i 
Pokoju) – najsłynniejsza świątynia 
buddyjska wybudowana w 1694  r. 
z ogromnym posągiem Buddy Ma-
itrei (26  m wysokości z czego 18 
widoczne nad ziemią). Czas wolny 
na zakupy. Kolacja: słynna kaczka 

po pekińsku. Wspólne wyjście na 
wieczorny targ z żywnością.

 � 4 dzień
Dalsze zwiedzanie miasta – krótka 
wizyta w ZOO w pawilonie Pandy 
Wielkiej, uznawanej za narodowy 
skarb Chin, Letni Pałac – letnia re-
zydencja cesarzy z dynastii Qing, 
przepiękny kompleks ogrodowy 
z licznymi pawilonami. Wyjazd 
poza miasto w kierunku najwięk-
szej fortyfikacji świata, stworzonej 
ręką człowieka. Spacer po jednym 
z najlepiej zachowanych odcinków 
Wielkiego Muru – zabytku wpisa-
nego na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO. Historia 
tego liczącego sobie ok. 12 000 km 
obiektu sięga III w. p.n.e. W drodze 
powrotnej krótki postój przy obiek-
tach olimpijskich – możliwość zro-
bienia zdjęć. Transfer na dworzec 
kolejowy. Przejazd nocnym pocią-
giem sypialnym do Xi'an – nowo-
czesnej stolicy prowincji Shaanxi. 
Sławę zawdzięcza bogatej prze-
szłości – jest jedną ze starożytnych 
stolic „Państwa Środka". Miasto 
(wówczas Chang'an) pełniło funk-

14

cję stolicy podczas panowania 11 
dynastii.

 � 5 dzień
Przyjazd do Xi'an. Śniadanie typu 
bufet. Zwiedzanie miasta. Chińskie 
rzemiosło – wizyta w warsztacie 
produkującym kopie żołnierzy z te-
rakoty – możliwość zakupu pamią-
tek. Zwiedzanie Muzeum Armii Te-
rakotowej – najsłynniejsze muzeum 
w Chinach (licząca ponad 2000 lat 
armia, składająca się z kilku tysię-
cy ustawionych w szyku bojowym 
żołnierzy o naturalnych rozmiarach, 
uważana jest za ósmy cud świata i 
wpisana jest na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO). Chiń-
skie tradycje – wizyta w warsztacie 
produkującym wyroby z nefrytu. 
Wielki Meczet – centrum dzielnicy 
islamskiej powstałe w XIV w. Spacer 
po dzielnicy muzułmańskiej. Kola-
cja – bankiet pierożkowy, w czasie 
którego jest okazja do degustacji 
około 16 rodzajów tego lokalnego 
przysmaku.

 � 6 dzień
Zwiedzanie – Wielka Pagoda Dzikiej 
Gęsi – symbol miasta. Przejazd su-
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ki Ogród Rodziny Guo – będący 
najlepszym przykładem kunsztu w 
projektowaniu ogrodów.

 � 11 dzień
Przejazd autokarem do Wuzhen – 
zabytkowej wioski usytuowanej 
nad brzegami kanałów, będącej 
prawdziwą „chińską Wenecją”. Spa-
cer i zwiedzanie (m.in. muzeum 
dawnych drewnianych, stylowych 
łóżek, zakład produkujący lokalne 
ryżowe wino, wystawa obrazująca 
lokalny folklor itd.). Zakwaterowa-
nie w hotelu na terenie wioski. 

 � 12 dzień
Przejazd autokarem do Shanghaju 
– to największe miasto Chin i jedno 
z największych miast świata (16 mln 
mieszkańców) stanowi finansowe i 
ekonomiczne centrum kraju. Nazy-
wane jest „Paryżem Chin", „Królową 
Wschodu" lub „Perłą Orientu". 

 � 13 dzień
Zwiedzanie: Plac Ludowy – panora-
ma i architektura centralnego placu 
miasta, Muzeum Szanghajskie – naj-
lepsza kolekcja prezentująca roz-
wój sztuki chińskiej na przestrzeni 
dziejów, Świątynia Nefrytowego 
Buddy – jedna z niewielu świątyń 
buddyjskich w mieście. Stare Mia-
sto – spacer uliczkami przypomina-
jącymi cesarskie Chiny. Czas wolny 
na zakupy pamiątek. Nabrzeże (tzw. 
Bund) to jeden z symboli miasta. 
Ten niezwykły bulwar usytuowany 
na zachodnim brzegu rzeki Huang 
Pu pochodzi z okresu kolonialnego 
i stanowił polityczne i handlowe 
centrum kraju. Dziś jest to skupisko 
wieżowców, banków i dużych firm. 
Spacer po Nanjing Road – „Ulicy Nu-
mer 1” całych Chin, pełnej sklepów 
i domów towarowych i tonącej w 
światłach neonów. Pudong – naj-
nowocześniejsze oblicze miasta z 
najwyższymi budowlami Chin.

 � 14 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy.

perszybkim pociągiem do Luoyang. 
Miasto to, usytuowane w prowincji 
Henan (na południe od środkowe-
go biegu Żółtej Rzeki), było jedną 
z siedmiu starożytnych stolic Chin 
i jednocześnie jednym z dwóch 
największych (obok Xi'an) miast 
dawnych Chin. To tutaj pojawiły 
się pierwsze świątynie buddyjskie. 
Groty Longmen – ponad 100  000 
Wyrzeźbionych w skałach postaci 
Buddy, jego uczniów i strażników 
oraz rzeźbione przez wieki skalne 
kaplice i świątynie. Groty te stano-
wią jeden z trzech tego typu skar-
bów narodowych w Chinach.

 � 7 dzień
Wyjazd do klasztoru Shaolin, miej-
sca narodzin słynnego stylu walki 
Kung-fu i jednej z ważniejszych 
świątyń buddyjskich w Chinach. 
Zwiedzanie klasztoru Shaolin – po-
kaz sztuk walk w wykonaniu adep-
tów szkół w Shaolin i Las Pagód 
– miejsce pochówku klasztornych 
mnichów. Powrót do Luoyang – po 
drodze Świątynia Białego Konia 
– uważana za pierwszą świątynię 
buddyjską zbudowaną na terenie 

Chin. Transfer na dworzec kolejowy 
i przejazd nocnym pociągiem sy-
pialnym do Nanjing.

 � 8 dzień
Zwiedzanie miasta położonego nad 
rzeką Jangcy – trzecią najdłuższą 
rzeką świata. Jej źródła znajdują się 
w górach Tybetu a ujście w morzu 
Wschodnio-Chińskim. Oglądanie 
panoramy rzeki z dwupoziomowe-
go mostu. Krótki spacer po Starym 
Mieście. Mauzoleum dr Sun-Jat-Se-
na – twórcy współczesnych Chin, 
założyciela Republiki Chińskiej. 
Przejazd autokarem do Suzhou – 
starożytnego miasta liczącego po-
nad 2500 lat, usytuowanego w dol-
nym biegu rzeki Jangcy. Ze względu 
na dużą ilość pięknych ogrodów, 
Suzhou nazywane jest „Rajem na 
ziemi" a wijące się przez miasto licz-
ne kanały czynią z miasta „Wenecję 
Wschodu". Spacer po malowniczej 
uliczce Pinjiang.

 � 9 dzień
Tai-Chi – wcześnie rano spacer po 
parku, w którym mieszkańcy upra-
wiają tradycyjne poranne ćwicze-
nia. Zwiedzanie miasta: Brama Pan-

men – jedyna zachowana brama 
wodno-lądowa, struktura typowa 
wyłącznie dla dawnych chińskich 
miast usytuowanych na trasie Wiel-
kiego Kanału. Wizyta w fabryce 
jedwabiu – możliwość obserwacji 
procesu produkcji jedwabiu i do-
konania zakupów w przyfabrycz-
nym sklepie. Ogród Mistrza Sieci – 
prawdziwe arcydzieło klasycznego, 
przydomowego ogrodu, jeden z 
najlepszych przykładów chińskiej, 
klasycznej sztuki projektowania 
ogrodów. Wizyta w Instytucie Haf-
ciarstwa – Suzhou jednej z czterech 
głównych szkół haftu w Chinach, 
słynącej z niezwykłego tzw. haftu 
dwustronnego.

 � 10 dzień
Przejazd autokarem do Hangzhou 
– jednego z najpiękniejszych i naj-
bardziej romantycznych miast w 
Chinach. Przejażdżka łodzią po Je-
ziorze Zachodnim będącym główną 
atrakcją miasta. Wyprawa rowerowa 
wzdłuż brzegów jeziora – przepięk-
na panorama otaczających jezioro 
ogrodów. Spacer w Sekcji Kwiatów 
i Sekcji Ryb. Malowniczy i eleganc-

 Terminy Ceny

26.04. – 09.05.2020 5990 PLN + 500 USD

06.09. – 19.09.2020 5990 PLN + 500 USD 

Śniadania + obiadokolacje 
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Chiny Południowe 
CHENGDU � lEsHaN � GUIlIN � lONGsHEN � yaNGsHUO � kUNMING 
DalI � lIJIaNG � CHENGDU

 � 1 dzień 
Przelot do Chin.

 � 2 dzień
Przylot do Chengdu – stolicy pro-
wincji Sichuan, będącej ojczyzną 
Pandy Wielkiej. Wizyta w Parku Pa-
wilonu z widokiem na rzekę oraz 
w lokalnej, charakterystycznej dla 
tego regionu herbaciarni.

 � 3 dzień
Przejazd do Leshan, gdzie znajduje 
się największy na świecie kamienny 
posąg Wielkiego Buddy. Przejażdż-
ka łodzią po rzece przepływającej 
u stóp wielkiego buddy. Przelot do 
Guilin – miasta, które razem z oko-
licą określane jest mianem „krainy 
snów”.

 � 4 dzień
Zwiedzanie Guilin, gdzie krasowe 
góry o fantastycznych kształtach od 
zawsze były natchnieniem dla arty-
stów. Jaskinia Trzcinowej Fujarki – 
bajeczny labirynt utworzony przez 
stalaktyty i stalagmity. Wzgórze 
Fubo poświęcone bohaterskiemu 
generałowi z okresu dynastii Han. 
Krótka lekcja klasycznego chińskie-
go malarstwa w pięknej scenerii. 
Przejazd do Longshen.

 � 5 dzień
Całodzienna wycieczka – Tarasy 
Ryżowe Smoczego Grzbietu – nie-

zwykła sceneria górskich zboczy 
całkowicie pokrytych schodkowy-
mi tarasami. Powrót do Guilin.

 � 6 dzień
Chińskie krajobrazy – rejs rzeką Li 
do miejscowości Yangshuo. Trasa 
tego ponad 4-godzinnego rejsu 
wiedzie wzdłuż malowniczych 
krasowych gór. Przypłynięcie do 
Yangshuo – urokliwego miastecz-
ka nazywanego przez Chińczyków 
„małym rajem w dużym kraju”.

 � 7 dzień
Lekcja Tai-chi nad brzegiem rzeki Li 
w promieniach wstającego słońca. 
Wycieczka po okolicy – niezwykłe 
wzgórza, pola ryżowe, wioski, w 
których czas zatrzymał się w miej-
scu. Przejazd pociągiem nocnym 
(sypialnym) Kunming – stolicy pro-
wincji Yunnan.

 � 8 dzień
Całodzienna wycieczka: buddyjska 
Świątynia Yuantong. Przejazd do 
miejsca, gdzie znajduje się tzw. Ka-
mienny Las – niezwykły zespół skal-
nych kolumn i iglic. Spacer skom-
plikowanym labiryntem krasowych 
formacji skalnych, uznawanych 
za jeden z przyrodniczych cudów 
świata. Wizyta w wiosce zamiesz-
kanej przez mniejszość narodową 
Sani.

CHINy 16
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 � 9 dzień
Zwiedzanie Kunming: Świątynia 
Bambusowa – słynąca z kolekcji 
500 Arhatów – glinianych rzeźb 
wykonanych przez jednego artystę. 
Wjazd na Wzgórza Zachodnie kryją-
ce w swoich zboczach liczne świąty-
nie. Brama Smoka – kompleks grot, 
świątyń i korytarzy stworzonych 
przez mnichów taoistycznych. Prze-
jazd do Dali – miasteczka, w którym 
dominuje mniejszość narodowa Bai. 

Wieczorny spacer po wąskich ulicz-
kach starówki.

 � 10 dzień
Przejazd do pobliskiej wioski – tra-
dycyjny poranny targ. Świątynia 
Trzech Pagód – symbol miasta.

 � 11 dzień
Przejazd autokarem do Lijiang – 
miasteczka usytuowanego u pod-
nóży Himalajów, na wysokości 
ok. 2400 m. n.p.m. Kolorytu temu 
niezwykłemu miejscu dodaje za-

mieszkująca w nim mniejszość na-
rodowa Naxi, pielęgnująca swoją 
kulturę i religię, określaną mianem 
Dongba. Wizyta w tym miasteczku 
– to niezwykłe przeżycie dla mi-
łośników dawnych Chin, Stare 
Miasto w Lijiang nie bez powodu 
bowiem wpisane zostało na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Zakwaterowanie w domu gościn-
nym, usytuowanym w samym ser-
cu najstarszej części miasta. Krótki 

spacer po labiryncie wąskich uli-
czek. 

 � 12 dzień
Przejazd do wioski Baisha, której 
historia liczy ponad tysiąc lat. Atrak-
cją wioski jest Klinika Ziołoleczni-
cza, prowadzona przez znanego 
Doktora Ho. Przejazd do Klasztoru 
Yufeng – świątyni lamaizmu (ty-
betańskiej odmiany buddyzmu). 
Atrakcją klasztoru jest ogromne, 
500-letnie drzewo kameliowe. Wy-
prawa w Himalaje: Śnieżna Góra 
Nefrytowego Smoka. Wjazd kolejką 
linową na lodowiec.

 � 13 dzień
Zwiedzanie Lijiang: Staw Czarnego 
Smoka, Świątynia Wangu Lou. Ko-
lacja. Koncert lokalnej muzyki Naxi.

 � 14 dzień
Dzień wolny na indywidualne od-
krywanie uroków brukowanych 
uliczek, drewnianych domów za-
wieszonych nad przepływającymi 
przez miasteczko wartkimi strumy-
kami, kamiennych mostków i drew-
nianych kładek. Późnym popołu-
dniem przelot do Chengdu.

 � 15 dzień
Wizyta w Instytucie Hodowli Pandy 
Wielkiej. Wizyta w lokalnej świątyni 
Qingyuang. Kolacja – tradycyjny 
syczuański „hot-pot”, czyli próba 
zdolności kulinarnych.

 � 16 dzień
Przelot do Warszawy. 

 Terminy Ceny

14.11. – 29.11.2020 8590 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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kraina 7000 Wysp!
MaNIla � BaNaUE � Tarasy ryŻOWE � WUlkaN PINaTUBO 
PUErTO PrINCEsa � Park NarODOWy PODZIEMNEJ rZEkI � CEBU
OslOB � BOHOl

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym na Fi-
lipiny (z przesiadką).

 � 2 dzień
Przylot do Manili. Przejazd do hote-
lu. Czas wolny na odpoczynek.

 � 3 dzień
Zwiedzanie stolicy Filipin. Przejazd 
do Fortu Santiego z XVII w. położo-
nego w starej dzielnicy (Intramuros) 
z zachowanymi zabytkami z czasów 
hiszpańskiej kolonizacji: kościół św. 
Augustyna – najstarszy kamienny 
kościół na Filipinach. Wizyta w za-
bytkowym budynku Casa Manila 
w hiszpańskim stylu kolonialnym. 
Przejazd bulwarem Roxas, ciągną-
cym się brzegiem zatoki Manila 
Bay z przystankiem w parku Luneta 
przy pomniku Doktora Rizal, naro-
dowego bohatera Filipin. Wizyta na 
Chińskim Cmentarzu w tzw. Mieście 
Umarłych, gdzie groby mają kształt 
domów. 

 � 4 dzień
Przejazd na północ wyspy Luzon, 
największej z 7107 wysp archipela-
gu, podziwianie rozległych tarasów 

ryżowych, uważanych za „8  cud 
świata”, malowniczych wiosek i 
tropikalnej przyrody. Przystanek na 
przełęczy Daltona z przepięknym 
widokiem na góry i rzeki. Wieczo-
rem przyjazd do hotelu w Banaue.

 � 5 dzień
Wjazd na punkt widokowy, z które-
go rozciąga się przepiękny widok 
na tarasy ryżowe uformowane po-
nad 2000 lat temu. Zajmują całe, 
nieraz bardzo strome zbocza, cią-
gnąc się niemal po horyzont, dając 
niezapomniane wrażenie rajskich 
kaskad zieleni. Spacer po tarasach 
ryżowych. Wizyta w jednej z wio-
sek, poznawanie zwyczajów ludu 
Ifugao, budowniczych tarasów: 
wizyta w tradycyjnym domu, nauka 
uprawy ryżu, opowieści o łowcach 
głów, poznanie nietypowych oby-
czajów pogrzebowych. Powrót do 
hotelu. Po kolacji pokaz lokalnych 
tańców.

 � 6 dzień
Wczesny przejazd krętymi górskimi 
drogami do podnóża Wulkanu Pina-
tubo. Wybuch wulkanu w 1991 roku 

to był największy wybuch wulka-
niczny XX w. Popioły wulkaniczne 
całkowicie pokryły pobliskie wsie 
i miasteczka a w niektórych rejo-
nach grubość popiołów sięgnęła 
10 metrów.

 � 7 dzień
Po śniadaniu przejazd samochoda-
mi z napędem na 4 koła w stronę 

krateru wulkanu poprzez pustynne 
połacie lawy i popiołów wulkanicz-
nych bardzo przypominających 
przepiekny krajobraz księżycowy. 
Ostatnia godzina drogi to lekka wę-
drówka w stronę jeziora wulkanicz-
nego znajdującego się wewnątrz 
krateru powstałego podczas erupcji 
wulkanu. Wczesnym popołudniem 

fIlIPINy 14
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przejazd do Manili i przelot do Pu-
erto Princesa – stolicy rajskiej wyspy 
Palawan, określanej jako ostatnia 
oaza nienaruszonej przyrody w tym 
rejonie świata. Zakwaterowanie w 
hotelu, czas wolny.

 � 8 dzień
Przejazd do Parku Narodowego 
Podziemnej Rzeki Puerto Princesa. 
Spacer przez lasy deszczowe do ja-
skini św. Pawła. Rejs najdłuższą na 
świecie, przystosowaną do żeglu-
gi, podziemną rzeką liczącą ponad 
8 km. Trasa prowadzi przez groty 
utworzone w wapiennych skałach, 
pełne malowniczych stalaktytów 
i stalagmitów. Podziemna rzeka 
Puerto Princesa została uznana w 
2011 r., przez internetową społecz-
ność, za jeden z Siedmiu Nowych 
Cudów Świata Natury. Obiad w for-
mie pikniku.

 � 9 dzień
Transfer na lotnisko, przelot na wy-
spę Cebu, która uważana jest za 

najciekawszą pod względem histo-
rycznym wyspę Filipin. Zwiedzanie 
miasta: XVI-wieczny Fort San Pedro, 
Krzyż Magellana w Bazylice Mino-
re del Santo Nino, najstarsza ulica 
na Filipinach – Colon Street oraz 
dzielnica mieszkalna z przepiękny-
mi ogrodami, zwana „Beverly Hills”. 
Wizyta w świątyni taoistycznej na 
wyspie Mactan, gdzie zginął Ferdy-
nand Magellan. Nocleg w Cebu –
wspaniała okazja na doświadczenie 
tętniącego nocnym życiem drugie-
go największego miasta Filipin.

 � 10 dzień
Rankiem po śniadaniu wybierzemy 
się na południową część wyspy Cebu 
do Oslob na interakcje z ogromnymi 
dochodzącymi do 10 metrów żyją-
cymi w okolicy Oslob rekinów wie-
lorybich żywiącymi się planktonem. 
Osoby, które nie potrafią pływać 
mogą obserwować je z łódki gdyż są 
one w zasięgu ręki. Zazwyczaj około 
8 rekinów wielorybich podpływa tu-

taj każdego ranka. Skupisko wielory-
bowych-rekinów jest przytłaczające 
a interakcja z tymi łagodnymi mor-
skimi zwierzętami to przeżycie, które 
zapewne utkwi w pamięci na całe ży-
cie. Wczesny obiad w formie pikniku. 
Przeprawa na pobliską wyspę Bohol. 
Zakwaterowanie w resorcie na plaży. 
Czas wolny. 

 � 11 dzień
Dzień przeznaczony na relaks i od-
poczynek na rajskiej plaży, nurko-
wanie, pływanie, windsurfing lub 
fakultatywne wycieczki na pobli-
skie wysepki.

 � 12 dzień
Po śniadaniu objazd Bohol – jednej 
z najbardziej interesujących wysp 
w regionie Visayas. Wizyta w zabyt-
kowym kościele Baclayon, zbudo-
wanym z bloków rafy koralowej w 
XVIII  w. Przejazd drogą, przy której 
rośnie gęsty gaj mahoniowy zasa-
dzony w XIX wieku. Wjazd na słyn-
ne Wzgórza Czekoladowe – spra-

wiające wrażenie kropli zastygłej 
czekolady. Następnie rejs po rzece 
Loboc wkomponowany w tropikal-
ną dżunglę i połączony z degusta-
cją lokalnych specjałów. W drodze 
powrotnej wizyta w ośrodku mikro-
skopijnych małp wyraków, które śpią 
zawsze z jednym otwartym okiem.

 � 13 dzień
Czas wolny. Przejazd na lotnisko w 
Cebu i przelot do Manili. Następnie 
przelot do Polski.

 � 14 dzień
Przylot do Warszawy.

 Terminy Ceny

08.02. – 21.02.2020 8890 PLN + 500 USD

08.03. – 21.03.2020 8890 PLN + 500 USD

29.11. – 12.12.2020 8890 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady/obiadokolacje 

W przypadku min. 4 osób chętnych istnieje możli-
wość zrealizowania wyjazdu w dowolnym terminie!
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Od Manili po Hongkong i Makau
MaNIla � PrZEŁĘCZ DalTONa � BaNaUE � Tarasy ryŻOWE � saGaDa � MaNIla � HONGkONG � MakaU
CEBU � OslOB � BOHOl � MaNIla

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym na 
Filipiny.

 � 2 dzień
Przylot do Manili. Przejazd do hote-
lu. Czas wolny na odpoczynek.

 � 3 dzień
Zwiedzanie stolicy Filipin. Przejazd 
do Fortu Santiago z XVII w. położo-
nego w starej dzielnicy Intramuros z 
zachowanymi zabytkami z czasów 
hiszpańskiej kolonizacji. Potem 
kościół św. Augustyna – najstarszy 
kamienny kościół na Filipinach i 
neoromańska katedra manilska. Wi-
zyta w zabytkowym budynku Casa 
Manila w hiszpańskim stylu kolo-
nialnym. Przejazd bulwarem Roxas 
ciągnącym się brzegiem zatoki Ma-
nila Bay. Przystanek w parku Luneta  
przy pomniku Doktora Rizal, naro-
dowego bohatera Filipin. Wizyta na 

wojsk japońskich podczas kampanii 
filipińskiej w 1945 roku. Przyjazd do 
hotelu w Banaue.

 � 5 dzień
Wjazd na punkt widokowy, z które-
go rozciąga się przepiękny widok na 
tarasy ryżowe uformowane ponad 
2 tys. lat temu. Zajmują całe, nieraz 
bardzo strome zbocza, ciągnąc się 
niemal po horyzont, dając niezapo-
mniane wrażenie rajskich kaskad zie-
leni. Spacer po tarasach ryżowych. 
Wizyta w jednej z wiosek, poznawa-
nie zwyczajów ludu Ifugao, budow-
niczych tarasów. Powrót do hotelu. 
Po kolacji pokaz lokalnych tańców.

 � 6 dzień
Całodzienna wycieczka do Sagady. 
Jest to obszar zamieszkały przez 
plemiona Igorotów, niespokrew-
nionych z innymi ludami Filipin i 
w dużym stopniu kultywujących 

dawny tryb życia. Zwiedzanie uni-
katowych jaskiń grobowych oraz 
umieszczonych na skalistych zbo-
czach górskich tzw. wiszących tru-
mien. Wizyta w lokalnym muzeum, 
w którym znajdują się interesujące 
zbiory etnograficzne ukazujące kul-
turę lokalnych plemion.

 � 7 dzień
Poranny wyjazd do Manili. Przejazd 
malowniczymi serpentynami Gór 
Cordilliera. Możliwość zakupu po 
drodze lokalnych owoców i pro-
duktów.

 � 8 dzień
Rankiem transfer na lotnisko i prze-
lot do Hongkongu, jednego z  naj-
droższych miast na świecie, słynące-
go z drapaczy chmur i luksusowych 
sklepów. Do 1997 r. kolonia brytyj-
ska, a obecnie autonomiczne tery-
torium Chińskiej Republiki Ludowej 
z zachowaną granicą oddzielającą 
terytorium od Chin kontynental-
nych. Transfer szybką kolejką do 
hotelu w dzielnicy Koulun. Zakwa-
terowanie, a następnie przejście 
barwnymi uliczkami Hongkongu 
oraz aleją gwiazd filmowych, gdzie 
znajduje się pomnik Bruce Lee, na 
promenadę w Tsim Sha Tsui oferu-
jącą spektakularny widok na wy-
spę Hongkong. Stąd przepłyniemy 

fIlIPINy + HONGkONG + MakaU NOWOŚć! 15

Chińskim Cmentarzu w tzw. Mieście 
Umarłych, gdzie groby mają kształt 
domów. W drodze powrotnej do 
hotelu przejedziemy przez nowo-
czesną część Manili zwaną Makati i 
BGC podziwiając widoki najnowo-
cześniejszej architektury drapaczy 
chmur w Azji.

 � 4 dzień
Przejazd na północ wyspy Luzon, 
największej z 7107 wysp archipela-
gu. Atrakcyjna krajobrazowo trasa 
wiedzie zboczami Gór Cordilliera, 
po drodze podziwiać można ma-
lownicze doliny, rozległe tarasy ry-
żowe (uważane za „8 cud świata”), 
urokliwie górskie wioski i tropikalną 
przyrodę. Przystanek na przełęczy 
Daltona z przepięknym widokiem 
na góry i rzeki. Jest to miejsce, 
w  którym Amerykanie przełamali 
jeden z ważnych punktów oporu 
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Sha Tsui – odbywa się tutaj pokaz 
światła i laserów zwany Symfonią 
Świateł, usytuowany na tle drapa-
czy chmur Hongkongu.

 � 9 dzień
Przejazd do Tung Chung na wyspie 
Lantau, stąd kolejką linową przeje-
dziemy do wioski Ngong Ping gdzie 
znajduje się największy na świecie 
posąg siedzącego Buddy (Tian Tan 
Buddha o wysokości 34 m) oraz 
cudowny buddyjski klasztor Po Lin 
– w  pięknych kolorowych budyn-
kach świątyni znajdziemy liczne 
figurki Buddy, rzeźby smoków i 
inne detale charakterystyczne dla 
chińskiej architektury, a roztacza-
jący się zapach kadzideł potęguje 

atmosferę spokoju i harmonii z 
otaczającą przyrodą. Powrót na 
półwysep Koulun i przeprawa pro-
mem do Makau (ok. 60 min.), daw-
nej kolonii portugalskiej, w której 
w harmonijny sposób przenikają 
się wpływy europejskie i chińskie 
Zakwaterowanie w hotelu w Ma-
kau. Wczesnym wieczorem wizyta 
w jednym z wielu luksusowych ka-
syn, z których słynie Makau często 
nazywane “Las Vegas Azji”. Kasyna 
w Makau znajdują się bez wątpie-
nia w ścisłej czołówce światowej. 
Niezależnie od naszych poglądów 
związanych z hazardem i luksusem, 
naprawdę warto odwiedzić wieczo-
rem tą część miasta.

 � 10 dzień
Zwiedzanie Makau: spacer po sta-
rej części miasta, gdzie znajdują się 
ruiny katedry św. Pawła  – symbol 
Makau oraz najważniejszy i najbar-
dziej reprezentacyjny plac byłej 
portugalskiej enklawy –  Largo do 
Senado. Wizyta w świątyni chińskiej 
A-Ma. wzniesionej w 1488 roku po-
święconej bogini rybaków i żegla-
rzy. Uważa się, że nazwa Makau zo-
stała utworzona od nazwy świątyni. 
„A-Ma-Gau”, co znaczy „zatoka 
A-Ma” czyli miejsce położenia 
świątyni. Wczesnym popołudniem 
transfer na lotnisko i przelot na Fili-
piny na wyspę Cebu, która uważana 
jest za najciekawszą pod względem 
historycznym wyspę Filipin. Czas 
wolny, nocleg w Cebu.

 � 11 dzień
Wycieczka do Oslob, osady znaj-
dującej się w południowej części 
wyspy Cebu na spotkanie z ogrom-
nymi (dochodzącymi do 10 m) reki-
nami wielorybimi. Są to największe 
ryby na świecie, żywiące się plank-
tonem. Osoby, które nie potrafią 
pływać mogą je obserwować z łód-
ki. Zazwyczaj około 8 rekinów wie-
lorybich podpływa każdego ranka 
w okolice Oslob. Skupisko tych 
pięknych stworzeń jest przytłacza-
jące, a interakcja z tymi łagodnymi 
morskimi zwierzętami to niezapo-
mniane przeżycie, które zostaje w 

pamięci na całe życie. Powrót do 
Cebu. Zwiedzanie najciekawszych 
części miasta: XVI-wieczny Fort San 
Pedro uznany za najmniejszy Fort 
obronny na świecie, Krzyż Magella-
na, Bazylika Minore del Santo Nino, 
gdzie wystawiona jest ofiarowana 
przez Magellana figurka Santo Nińo, 
następnie najstarsza ulica na Filipi-
nach – Colon Street z niezwykłym 
XVII-wiecznym domem należącym 
do rodu Yap-Sandiego.

 � 12 dzień
Przeprawa promem na wyspę Bo-
hol. Przejazd drogą, przy której 
rośnie gęsty las mahoniowy zasa-
dzony w XIX wieku. Wjazd na punkt 
widokowy, z którego roztacza się 
wspaniały widok na słynne Wzgó-
rza Czekoladowe, które sprawiają 
wrażenie kropli zastygłej czekola-
dy. Następnie rejs po rzece Loboc 
połączony z degustacją lokalnych 
potraw. W drodze powrotnej za-
trzymamy się przy wiszących mo-
stach bambusowych, a następnie w 
Sanktuarium Tarsierów, gdzie moż-
na podziwiać mikroskopijne małp-
ki wyraki śpiące zawsze z jednym 
okiem otwartym w ich naturalnym 
środowisku. Na koniec wyprawy 
wizyta w zabytkowym kościele Bac-
layon, zbudowanym z bloków rafy  
koralowej w XVII wieku.

 � 13 dzień
Dzień przeznaczony na relaks i od-
poczynek na rajskiej plaży, nurko-
wanie, pływanie, windsurfing lub 
na wycieczki fakultatywne na pobli-
skie wysepki.

 � 14 dzień
Czas wolny. Przejazd na lotnisko i 
przelot do Manili. Następnie prze-
lot samolotem do Polski.

 � 15 dzień
Przylot do Warszawy.

 Terminy Ceny

26.04. – 10.05.2020 9490 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady/obiadokolacje 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 1800 PLN 
W przypadku min. 6 osób chętnych istnieje możli-
wość zrealizowania wyjazdu w dowolnym terminie!

tradycyjnym promem na wyspę 
Hongkong. Spacer przez biznesową 
dzielnicę „Central” wśród drapaczy 
chmur podziwiając najpiękniejsze, 
a także najnowocześniejsze cuda 
architektury na świecie np. Bank 
of China Tower czy HSBC Tower. 
Następnie wjazd stromą kolejką 
linową na Wzgórze Wiktorii skąd 
rozpościera się zapierający dech w 
piersiach widok na wyspę Hong-
kong, półwysep Koulun i Nowe 
Terytoria. Kolacja w lokalnym tzw. 
„food court”, gdzie będzie możli-
wość degustacji rożnego rodzaju 
potraw tradycyjnej kuchni chiń-
skiej. Po kolacji przejdziemy się 
ponownie na promenadę w Tsim 
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Indyjskie Himalaje (kaszmir + ladakh) 
DElHI � ŚrINaGar � sONaMarG � NaraNaG � PrZEŁĘCZ ZOJI la � laMayUrU � lIkIr � PHyaNG 
lEH � sHEy � NUBra � HEMIs � lEH � aGra � DElHI

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Indii. Przylot do Delhi. Zakwatero-
wanie w hotelu.

 � 2 dzień                                       
Zwiedzanie Delhi – stolicy Indii, 
miasta będącego żywą historią 
sięgającą czasów mitycznych. Mia-
sto było stolicą różnych imperiów i 
podczas całodniowego zwiedzania 
poznamy najznamienitsze zabytki 
z różnych okresów historii. Krótki 
spacer obok Meczetu Jama i Czer-
wonego Fortu (z zewnątrz). Wizy-
ta w starej części miasta. Przejazd 
rikszami ulicą Chandni Chowk do 

Raj Ghat. Lunch w restauracji. Zwie-
dzanie New Delhi. Przejazd obok 
budynków rządowych, wizyta na 
bazarze Hauz Khas oraz w Bangla 
Sahib (jeśli czas pozwoli). 

 � 3 dzień                                        
Przelot do Śrinagar – stolicy Doliny 
Kaszmiru. Przejazd przez centrum 
miasta, zakwaterowanie w hotelu 
na wodzie. Po lunchu rejs po wo-
dach jeziora obok pływających 
ogrodów.

 � 4 dzień                              
Wcześnie o poranku wizyta na 
najbardziej spektakularnym targu 
wodnym w Kaszmirze. Powrót do 

hotelu na śniadanie. Przejazd i 
zwiedzanie Starego Miasta space-
rem: słynna kaplica Shah-Hamdam, 
Mughal, kamienny meczet, mau-
zoleum Budshah, Fort Hari Parbat. 
Spacer poprzez lokalne targowi-
sko. Lunch i czas na odpoczynek. 
Wieczorem wizyta w lokalnym do-
mostwie, gdzie poznamy historię 
Kaszmiru z ust głowy domu. Kolacja 
także w lokalnym domostwie. 

 � 5 dzień
Wizyta w wytwórni lokalnych ręko-
dzieł. Przejazd w góry Sonamarg. 
Po drodze wizyta w lokalnej wiosce 
– słynnej z kobiecej społeczności. 
Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.

 � 6 dzień
Przejazd do starożytnego komplek-
su świątynnego w dolinie Naranag. 
Zwiedzanie kompleksu. Następnie 
spacer (ok. 1 godz.) na łąkę Wan-
gath. Powrót do wioski Kullan i 
wieczorny spacer podczas którego 
nadarzy się możliwość do poznania 
lokalnych zwyczajów, odwiedzenia 
domów lokalnych mieszkańców, 
napicia się w nich herbaty. 

 � 7 dzień                               
Po śniadaniu przejazd w kierunku 
wysokich gór. Po drodze postój w 
wiosce Nilgard, zamieszkanej przez 
społeczność Shia. Następnie prze-
jazd przez Przełęcz Zoji La do regio-
nu Ladakh. Przejazd do niesamowi-
cie malowniczej wioski Lamayuru. 
Wizyta w miejscowym klasztorze. 
Zakwaterowanie w nowoczesnym 
domu gościnnym. 

 � 8 dzień
Przejazd w kierunku Leh. Po dro-
dze wizyta w wiosce Alchi – gdzie 

znajdują się doskonale zachowa-
ne murale z regionu himalajów. 
Następnie wizyta w największym 
klasztorze w dolinie – Likir. Wizyta 
w klasztorze Phyang – zbudowa-
nym w 1515 roku. Zakwaterowanie 
w hotelu w Leh.  

 � 9 dzień                            
Wyjazd do Shey – starożytnej sto-
licy z pałacami, świątyniami, ko-
lorowymi muralami. Zwiedzanie 
Pałacu. Przejazd w kierunku Prze-
łęczy Khardungla (5200  m n.p.m.). 
Przejazd do Doliny Nubra. Zakwa-
terowanie w kampie w Nubra. Wi-
zyta na piaszczystych wydmach w 
Hunder – możliwość przejażdżki 
na wielbłądach. Powrót i kolacja w 
kampie.

 � 10 dzień                                           
Po śniadaniu wizyta w klasztorze 
Deskit oraz w wiosce Turtuk. Na-
stępnie czas na zwiedzanie wiosek: 
Farol ora Youl. Powrót do kampu w 
Nubra na kolację i nocleg. 

 � 11 dzień                        
Przejazd przełęczą Warila w kie-
runku Leh. Zwiedzanie pieknego 
klasztoru Hemis – największego i 
zarazem najważniejszego klasztoru 
w regionie Ladakh. Zakwaterowa-
nie w hotelu w Leh.  

 � 12 dzień
Po śniadaniu przelot do Delhi. Prze-
jazd do Agry – miejscowości znanej 
z Taj Mahal (lista UNESCO) oraz For-
tu Agra (lista UNESCO). Popołudniu 
zwiedzanie słynnego fortu. Kolacja 
i nocleg w hotelu.

 � 13 dzień   
Po śniadaniu zwiedzanie Taj Mahal. 
Przejazd do Delhi na lunch. Transfer 
na lotnisko. Odlot samolotu rejso-
wego do Europy.

 � 14 dzień
Przylot do Warszawy.

INDIE NOWOŚć! 14

 Terminy Ceny

14.06. – 27.06.2020 9190 PLN + 500 USD

16.08. – 29.08.2020 9190 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady/obiadokolacje 
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Tokio (przelot bezpośredni PLL LOT). 

 � 2 dzień
Przylot na lotnisko Narita w Tokio. 
Zwiedzanie miasta autokarem: naj-
słynniejsze sanktuarium sintoistycz-
ne poświęcone cesarzowi Meiji, 
Wzgórza Harajuku oraz Omotesan-
do, budynek siedziby rządu, plac 
Pałacu Cesarskiego. Zwiedzanie 
Muzeum Narodowego. 

 � 3 dzień
Wyjazd autokarem na całodniową 
wycieczkę do Nikko, gdzie zgroma-
dzone są najwspanialsze zabytki Ja-
ponii. Zwiedzanie: chram Toshogu, 
posiadającego ogromną ilość barw-

nych rzeźb, podziwianie wodospa-
du Kegon, uznanego za jeden z naj-
piękniejszych w Japonii, słynącego 
z pojawiającej się w słoneczny dzień 
tęczy. W drodze powrotnej z Nikko 
przejazd przez główną aleję dziel-
nicy Ginza – luksusowe centrum 
handlowe i rozrywkowe. Powrót do 
hotelu w Tokio.

 � 4 dzień
Wyjazd autokarem do Hakone. Po 
drodze w Kamakura zwiedzanie 
świątyni Kotoku-In z jedenasto-
metrowym, wykonanym z brązu 
posągiem Buddy, jednym z dwóch 
największych w Japonii, chram 
Tsurugaoka Hachiman – (świątynia 
sintoistyczna poświęcona bogo-

Nie ma w naszym kraju chyba niko-
go, kto nie słyszałby o Japonii, kto 
nie zetknąłby się z japońską trady-
cją i wyrobami. Nawet jeśli nie jest 
miłośnikiem sushi, nie pasjonują 
go walki sumo, nie oglądał filmów 
Akiry Kurosawy, serialu Shogun 
z Richardem Chamberlainem, to 
z pewnością widział jeżdżące po 
naszych ulicach Hondy i Toyoty, 
wypełniające sklepy z elektroni-
ką wyroby koncernów Sony, JVC i 
wielu innych. W dziedzinie gospo-
darki Japonia stała się synonimem 
doskonałej jakości i najwyższego 

kraina kwitnącej Wiśni
TOkIO � NIkkO � kaMakUra � HakONE � lakE kaWaGUCHI
GÓra fUJI � MaTsUMOTO � TakayaMa � kIOTO � kOBE 
ZaMEk HIMEJI � kUrasHIkI � HIrOsHIMa � MIyaJIMaGUCHI � TOkIO

JaPONIa 14

technologicznego zaawansowania, 
w dziedzinie życia społecznego 
symbolem niezwykłej pracowito-
ści, fanatycznej wręcz lojalności 
względem przełożonych, niezwy-
kle sformalizowanych stosunków 
międzyludzkich i zaciekłej walki o 
pozycję w strukturze społecznej. 
Każdy z nas wie coś o Japonii, jed-
nak wciąż niewielu miało szansę 
zobaczyć ten kraj na własne oczy. 
Zapraszamy na wycieczkę do „Kraju 
Kwitnącej Wiśni” mając nadzieję na 
przybliżenie tego bardzo dalekiego 
i niezwykle ciekawego kraju.
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wości Japończyków końca XXI w.). 
Spacer po okolicach: Shinjuku oraz 
Kabuki-Cho.

 � 13 dzień
Zwiedzanie Tokio (metrem oraz 
lokalnymi pociągami): najstarszej 
świątyni w Tokio, położonej w dziel-
nicy Asakusa, ofiarowanej buddyj-
skiemu bóstwu miłosierdzia o imie-
niu Kannon, spacer po położonym 
obok świątyni pasażu handlowym 
Nakamise, rejs po rzece Sumida, 
podczas którego statek przepływa 
pod jedenastoma mostami, aż do 
ostatniej stacji Hinodesanbashi. 
Czas wolny na ostatnie zakupy.

 � 14 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (przelot bezpośredni PLL 
LOT).

 

gawa (lista UNESCO). Przejazd do 
Kobe, przejazd autokarem obok 
portu, spacer po przystani oraz Par-
ku Meriken.

 � 10 dzień
Przejazd w kierunku Hiroshimy. Po 
drodze zwiedzanie Zamku Himeji 
(lista UNESCO). Przejazd do Kurashi-
ki – spacer po mieście. Zwiedzanie 
Hiroshimy: Park Pokoju i Muzeum 
Bomby Atomowej.

 � 11 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Miyajimagu-
chi. Przeprawa promem na wyspę 
Miyama. Spacer po mieście, zwie-
dzanie świątyni Daishon oraz Itsu-
kushima – świątyni sintoistycznej 
zbudowanej na platformie podtrzy-
mywanej przez wbite w wodę pale, 
stanowiącej perełkę architektury 
sakralnej z okresu Heian, poświę-
conej trzem morskim boginiom. 
Powrót do Hiroszimy.

 � 12 dzień
Spacer na stację kolejową. Przejazd 
superszybkim pociągiem (Schin-
kansen) do Tokio. Przejazd do Oda-
iby (sztuczna wyspa usypana na 
środku zatoki Tokijskiej, zachwyca-
jąca architekturą na miarę możli-

(warzywa, kwiaty, wyroby rzemieśl-
nicze, pamiątki) nadające koloryt 
Tokoyamie; Jinya House – zabyt-
kowy gmach rządowy, należący 
w przeszłości do lokalnych władz. 
Lunch – zestaw kuchni japońskiej. 
Dalsze zwiedzanie: zbudowany w 
1879 r. dom rodziny kupca Kusaka-
be's, który niegdyś służył za miesz-
kanie i skład towarów, a dzisiaj w 
jego wnętrzu pokazuje się wyposa-
żenie z XIX w. Ulica Kami-Sannoma-
chi Street – główna, pełna kolorytu 
ulica miasta.

 � 8 dzień
Przejazd autokarem do Kioto. Zwie-
dzanie miasta: świątynia buddyjska 
Kiyomizu (lista UNESCO); spacer po 
centrum handlowym wokół świą-
tyni (wiele małych kramów i skle-
pików); „Złoty Pawilon” Kinkakui 
(lista UNESCO) – jeden z najbardziej 
znanych zabytków Japonii (daw-
na willa szoguna przekształcona 
w świątynię). Spacer po Gion oraz 
Pantocho.

 � 9 dzień
Zwiedzanie Zamku Nijo, zbudowa-
nego w 1603 r. i będącego oficjalną 
rezydencją I szoguna z rodu Toku-

wi wojny Hachimanowi). Wizyta 
w świątyni Hokoku-ji otoczonej 
zacisznym laskiem bambusowym. 
Przyjazd do hotelu w Lake Kawagu-
chi (możliwość bezpłatnego skorzy-
stania z gorących źródeł SPA).

 � 5 dzień
Wyprawa na Górę Fuji. Przy ładnej 
pogodzie wjazd na piątą platformę 
widokową (2400 m n.p.m.), skąd wi-
dać szczyt góry, od 300 lat nieczyn-
nego wulkanu mającego kształt re-
gularnego stożka. Lunch w lokalnej 
restauracji, położonej nad jeziorem 
Kawaguchi (zestaw kuchni japoń-
skiej). Dojazd autokarem do Mat-
sumoto położonego w masywie 
górskim lokalnego zminiaturyzo-
wanego odpowiednika Nagano. 

 � 6 dzień
Zwiedzanie zamku Matsumoto – 
jednego z najwspanialszych i naj-
bardziej autentycznych zamków 
daymio, namiestników szoguna. 
Wizyta w gorzelni sake, połączona 
z  degustacją. Przejazd autokarem 
do Takayamy.

 � 7 dzień
Spacer po mieście Takayama: Miga-
gawa Open Air Market – targowisko 

 Terminy Ceny

23.03. – 05.04.2020* 15090 PLN + 50000 JPY

12.10. – 25.10.2020** 14590 PLN + 50000 JPY

Śniadania + obiady/obiadokolacje 

*  okres kwitnienia wiśni
**  okres czerwienienia klonów
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 � 1 dzień 
Przelot do Azji.

 � 2 dzień
Przylot do Hanoi. Zakwaterowanie 
w centrum miasta. Czas wolny na 
odpoczynek. Przejażdżka rykszami 
przez stare miasto na ludowy spek-
takl Wodnych Kukiełek.

 � 3 dzień
Przejazd do prowincji Ninh Binh. 
Rejs sampanem w kierunku grot 
Tam Coc poprzez pola ryżowe. 
Zwiedzanie XIII-wiecznej świątyni 
Thai Vy. Zwiedzanie Hoa Lu – daw-
nej stolicy prowincji Dinh.

 � 4 dzień
Przejazd do zatoki Ha Long, znajdu-
jącej się na liście światowych zabyt-
ków Kultury UNESCO, ok. 200 km 
od Hanoi. Zajmuje ona powierzch-
nię 1500 km², na której rozsiane 
jest 3000 malowniczych wysepek 
(krajobrazy te znamy z filmu „Indo-
chiny” z Catherine Deneuve). Rejs 

statkiem. Lunch na pokładzie (owo-
ce morza).

 � 5 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Hanoi. 
W programie między innymi: Świą-
tynia Literatury, Muzeum Etnolo-
gii, Jezioro Hoan Kiem i Świątynia 
Ngoc Son (Świątynia Zwróconego 
Miecza). Przelot do Luang Prabang 
– dawnej stolicy Królestwa Laosu.

 � 6 dzień
Dzień poświęcony na podziwianie 
wspaniałych świątyń wtopionych 
w malownicze krajobrazy. Wizyta 
w świątyni Wat Mai. Zwiedzanie 
Muzeum Narodowego, najstarszej 
świątyni w mieście Wat Xieng-
thong. Następnie wspinaczka na 
szczyt góry Phousi, podziwianie 
świętej glazurowanej stupy oraz 
kontemplowanie zachodu słońca 
nad miastem i rzeką Mekong. Wie-
czorem wizyta na Nocnym Targu, 
oferującym wyroby rękodzieła 

Magiczne Indochiny
HaNOI � HOa lU � ZaTOka Ha lONG � lUaNG PraBaNG 
JaskINIE Pak OU � WODOsPaDy kUaNGsI � VaNG VIENG
VIENTIaNE � PHNOM PENH � sIEM rIEP � ŚWIĄTyNIE aNGkOr 
DElTa MEkONGU � TUNElE CU CHI � saJGON

tekstylnego autorstwa plemion 
góralskich.

 � 7 dzień
Wczesnym rankiem możliwość 
uczestnictwa w niesamowitych ry-
tuałach buddyjskich mnichów. Na-
stępnie spacer na Poranny Bazar. 
Po śniadaniu malowniczy rejs w 
górę Mekongu i wizyta w tajemni-
czych jaskiniach Pak Ou z tysiącami 

pozłacanych statuetek Buddy. Po 
południu wycieczka do wodospa-
dów Kuangsi. 

 � 8 dzień
Przejazd panoramiczną trasą do 
Vang Vieng – sielskiego miasteczka 
o zabudowie i atmosferze typowej 
dla dziewiętnastowiecznego La-
osu, położonego w malowniczych 
górach nad rzeką Nam Song. Po 

kaMBODŻa, laOs I WIETNaM 17
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zlokalizowana 20 km na północ od 
głównego kompleksu, zbudowana 
z czerwonego piaskowca pokryte-
go niezwykle pięknymi płaskorzeź-
bami), Banteay Samre. Przelot na 
południe Wietnamu do Sajgonu. 

 � 15 dzień
Wyjazd do Vinh Long. Przesiadka 
na łódź, którą płyniemy po jednym 
z 9 ramion Delty Mekongu, próbu-
jemy rozmaite owoce egzotyczne, 
a na obiad miejscowy przysmak 
– rybę zwaną słoniowe ucho. Od-
wiedzimy targ Cai Be, a w drodze 
powrotnej wężową fermę produku-
jącą jad na szczepionki.

 � 16 dzień
Wyjazd do położonych 75 km od 
miasta sieci tuneli, które odegrały 
ważną rolę w czasie wojny wietnam-
skiej. Tylko w rejonie Cu Chi liczą one 
ponad 200 km. Podziemne miasto to 
również sale operacyjne, magazy-
ny, kuchnie, sypialnie. Po południu 
zwiedzanie Sajgonu – reprezenta-
cyjne centrum miasta ze śladami 
dawnej francuskiej zabudowy takimi 
jak katedra Notre Dame, targ Ben 
Thanh oraz fabryka wyrobów z laki.

 � 17 dzień
Przelot do Warszawy. 

widok na całą okolicę. Po południu 
przejazd do obecnej stolicy Laosu 
– Vientiane, uosabiającej czarującą 
mieszankę wpływów laotańskich, 
chińskich, tajskich, wietnamskich 
i francuskich. 

 � 10 dzień
Całodzienne zwiedzanie Vientia-
ne: Wat Sisaket (Świątynia Tysiąca 
Buddów), Haw Pha Keo (Świątynia 

 Terminy Ceny

03.03. – 19.03.2020 9190 PLN + 500 USD

05.11. – 21.11.2020 9190 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 

drodze oglądanie etnicznych wio-
sek i zatrzymywanie się dla podzi-
wiania wspaniałych górskich krajo-
brazów.

 � 9 dzień
Wycieczka małymi łódkami po rze-
ce Nam Song. Następnie zwiedza-
nie jaskini Tham Chang używanej 
w XIX w. do obrony przed Chińczy-
kami. Z jaskini roztacza się piękny 

Szmaragdowego Buddy – najstar-
sza w mieście), Patouxai Monument 
(znany jako Łuk Triumfalny Vientia-
ne), Pha That Luang (Wielka Święta 
Stupa). Czas wolny na zakupy na 
słynnym Morning Market (Poran-
nym Bazarze). Wizyta w Parku Bud-
dy, mogącym się pochwalić bogatą 
kolekcją buddyjskich i hinduistycz-
nych rzeźb. Podziwianie zachodu 
słońca nad brzegiem Mekongu.

 � 11 dzień
Przelot do Phnom Penh – stolicy 
Kambodży. Zwiedzanie miasta, m.in. 
Pałac Królewski i Srebrna Pagoda, 
Pomnik Niepodległości i  Muzeum 
Narodowe.

 � 12 dzień
Przejazd do Siem Riep. Zwiedzanie 
największej na świecie i najsłynniej-
szej świątyni – góry Angkor Wat.

 � 13 dzień
Dalsze zwiedzanie ruin Angkor – Po-
łudniowa Brama w potężnych mu-
rach otaczających miasto Angkor 
Thom, ozdobiona gigantycznymi 
obliczami królewskimi wyrzeźbio-
nymi w kamieniu, świątynia Bayon, 
Royal Enclosure, Phimeanakas, Ta-
ras Słoni, Taras Króla Trędowatego, 
porośnięta drzewami świątynia Ta 
Prohm, Banteay Kdei, Sra Srong. 
Wielka Pętla (Grand Circuit) zawiera 
Preah Khan, Neak Pean, East Me-
bon, świątynię Pre Rub.

 � 14 dzień
Kontynuacja zwiedzania Angkor: 
Banteay Srey (jedna z najbardziej 
niezwykłych świątyń w Kambodży, 
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Mongolii.

 � 2 dzień
Przylot do Ułan Bator. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, czas wolny 
na odpoczynek. Zwiedzanie stoli-
cy: Plac Suchebatora z pomnikiem 
Chingis Khana i budynkiem Parla-
mentu, wizyta w klasztorze bud-
dyjskim Gandan gdzie znajduje się 
monumentalna statua Buddy. Dalej 
zwiedzanie muzeum historycznego, 
w którym mieszczą się niesamowite 
szkielety olbrzymich dinozaurów. 
Kolacja powitalna połączona z wie-
czorkiem folklorystycznym.

 � 3 dzień
Wyruszamy w dalszą drogę na zwie-
dzanie przestrzeni pustynnych, 
wzbudzających podziw, jak i grozę. 
Wczesnym popołudniem docieramy 
do Tsagan Suvarga, niesamowitych 
formacji klifów w białych i różowych 
kolorach, sięgających do 30 m wyso-
kości. Wspaniała okazja do robienia 

zdjęć skałom, którym wiatr i woda 
nadały przedziwne, niespotykane 
kształty. Dojeżdżamy do miejsca 
odkrycia, datowanych na okres brą-
zu, petroglifów przedstawiających 
ludzi polujących na dzikie zwierzę-
ta. Jest to jedno z najcenniejszych 
miejsc archeologicznych tego typu 
na świecie. Wizyta w jaskini Khevtee 
Bosoo Cave. Nocleg w jurtach w tu-
rystycznym obozowisku. 

 � 4 dzień
Po śniadaniu u mongolskiej rodzi-
ny jedziemy do Parku Narodowe-
go Gurvan Saikhan – „Trzy Oblicza 
Gobi”. Przy wjeździe do parku zwie-
dzamy muzeum odkrytych przez 
archeologów jaj dinozaurów, kości, 
całych szkieletów dinozaurów i róż-
norodnych wypchanych zwierząt, 
zamieszkujących te tereny. Poza 
tym w parku będziemy podziwiać 
bardzo bogaty zestaw rzadko spo-
tykanych lub tylko tam rosnących 
roślin. Spacer nad Wąwóz Sępów. 
W  towarzystwie krążących nad 

Śladami Chingis khana
UŁaN BaTOr � TsaGaN sUVarGa � GUrVaN saIkHaN � kHONGOrIIN Els � BayaNZaG � ElsEN TasarkHaI 
ONGIN kHID � karakOrUM � TUVkHUN � WODOsPaD OrkHON � TsENkHEr � Park NarODOWy CHOrGO 
HUlVsGUl � WUlkaN UraN � UŁaN BaTOr

wąwozem sępów, jastrzębi i orłów 
docieramy na dno wąwozu skute 
lodem i przez cały rok pokryte śnie-
giem. Nocleg w jurtach. 

 � 5 dzień
Śniadanie w bazie, a potem w drogę 
– udajemy się w stronę tak zwanych 
śpiewających wydm, czyli Khongo-
riin Els. To wydmy piaskowe leżące 
na północ od gór Baruunsaikhan, 
jedne z najbardziej spektakular-
nych wydm w Mongolii i na świecie, 
które dochodzą do 200 m wyso-
kości, 12 km szerokości i około 100 
km długości. W powietrzu usłyszy-
my świst wydawany przez piasek 
przesuwany przez wiatr. Będziemy 
mieli także możliwość wspiąć się na 
szczyty wydm, a także obserwować 
niesamowite widoki na pustynię, 
szczególnie wspaniałe przy zacho-
dzie słońca. Nocleg w jurtach. 

 � 6 dzień
Rano mongolskie śniadanie i dalej 
ruszamy w naszą niesamowitą po-
dróż ku płonącym klifom Bayanzag. 

MONGOlIa 17

Przejazd w miejsce, gdzie amery-
kańscy paleontolodzy odnaleźli ko-
ści i jaja dinozaurów, które żyły na 
ziemi 160 milionów lat temu. Tam 
w 1920 r. amerykański paleontolog 
Roy Chapman dokonał najważniej-
szych odkryć skamieniałości dino-
zaurów. Obserwujemy szczególnie 
wspaniały krajobraz piaszczystych 
wzgórz w kolorze pomarańczowo-
-czerwonym. Całodniowy trekking 
na wielbłądach. Nocleg w jurtach. 

 � 7 dzień
Po śniadaniu powoli wyjeżdżamy 
z obszaru pustyni Gobi w stronę 
oazy znajdującej się pośrodku stepu 
Elsen Tasarkhai. Stopniowo znikają 
nam z  oczu piaski pustyni, a poka-
zują się rozległe trawiaste obsza-
ry, pierwszy wąwóz przy górach 
Delger Khangai, nad rzeką Ongi. 
Niedaleko rzeki znajdują się ruiny 
dwóch klasztorów buddyjskich 
o wspólnej nazwie Ongin Khid, 
w czasach przedkomunistycznych 
były one największymi klasztorami 
w Mongolii, a zamieszkiwało je po-
nad tysiąc mnichów. Zostały znisz-
czone w 1937 r., a obecnie odnawia-
ne są powoli przez kilku mnichów. 
Nocleg w jurtach w obozowisku.

 � 8 dzień
Rano śniadanie wśród niesamowi-
tych krajobrazów. Wizyta u rodziny 
koczowników. Wyjazd do dawnej 
stolicy Mongolii – Karakorum. Po 
drodze obserwujemy stepowe 
przestrzenie z pasącymi się niezli-
czonymi stadami kóz, owiec, krów, 
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jaków, koni i wielbłądów, a w górze 
szybujące jastrzębie, orły, sokoły... 
Położona nad rzeką Orchon dawna 
stolica imperium została założo-
na w 1220  r. przez Chingis Khana. 
Zwiedzanie ruin pałacu chana, 
możliwość zrobienia sobie zdjęć 
w narodowych strojach mongol-
skich, a także z orłem lub wielbłą-
dem, zakupy drobnych pamiątek. 
Zwiedzanie klasztoru Erdene Zuu, 
pierwszej świątyni buddyjskiej z 
mnichami, działającej do dzisiaj. 
Nocleg w jurtach. 

 � 9 dzień
Przejazd do Klasztoru Tuvkhun 
zlokalizowanego na szczycie ma-
lowniczego i porośniętego lasem 
zbocza góry Shiveet na wysokości 
ok. 2000 m n.p.m. Spacer do klasz-
toru, a następnie przejazd do Wo-
dospadu Orkhon – największego 
w Mongolii! Po kolacji przejażdżka 
konno pod mniejszy oraz większy 
wodospad. Nocleg w jurtach.

 � 10 dzień
Przejazd w pobliże gorących źródeł 
Tsenkher. Spacer w pobliże malow-
niczej góry Shiveet i po doline Tsen-
kher – będącej domem dla jaków. 
Wieczorem relaks i kąpiele w gorą-
cych źródłach. Nocleg w jurtach. 

 � 11 dzień
Wyjazd do Parku Narodowego 
Chorgo – to powulkaniczne kra-
jobrazy, które zostały nienaruszo-
ne do dziś, pieszo zdobędziemy 
szczyt wulkanu Chorgo, a następ-
nie zejdziemy nad jezioro Terchijn 

Tsagaan, gdzie możliwa jest kąpiel 
w krystalicznie czystej wodzie. 
Nocleg w jurtach. 

 � 12 dzień
Po śniadaniu przejazd do prowincji 
Shine Ider Sub. Po drodze zobaczy-
my malowniczą przełęcz Orookh. 
Nocleg w jurtach. 

 � 13 dzień
Po śniadaniu przejazd do Uushig 
Deer Stones – spacer i eksploracja 
okolicy. Ruszamy w dalszą drogę 
do Parku Narodowego Huvsgul 
nad jezioro Huvsgul, położone po-
śród porośniętych lasami wzgórz. 
Spotkamy po drodze płaskorzeźby 
z  VI–VII w. p.n.e. Spacer brzega-
mi jeziora mającego najprawdo-

podobniej najczystsze wody na 
świecie. Cała prowincja szczyci się 
rzadkimi gatunkami roślin i zwie-
rząt. Nocleg w jurtach. 

 � 14 dzień
Rano śniadanie i odpoczynek nad 
jeziorem. Po obiedzie udajemy się 
konno w porośnięte tajgą góry, 
odnajdujemy krainę Catanów, 
plemienia żyjącego w surowych 
warunkach i słynącego z hodowli 
reniferów, a także z wyznawania 
szamanizmu. W osadzie zapozna-
wanie się, wspólne zdjęcia z miesz-
kańcami i reniferami. Odkrywanie 
obyczajów i sposobu trudnego ży-
cia. Powrót do bazy nad jeziorem. 
Nocleg w jurtach.

 � 15 dzień
Przejazd malowniczą trasą obok 
góry Ikh-uul, w pobliże wygasłego 
wulkanu Uran. Spacer na wierzcho-
łek wulkanu. Nocleg w jurtach. 

 � 16 dzień
Przejazd do Ułan Bator, czas wolny, 
nocleg w hotelu.

 � 17 dzień
Transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem rejsowym do Warszawy.

 Terminy Ceny

09.08. – 25.08.2020 10090 PLN + 500 USD

Śniadania + obiady + obiadokolacje 
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Chcielibyśmy Państwu zapropono-
wać niezwykle egzotyczny wyjazd 
do Tajlandii, Malezji i Singapuru. Po-
dróż rozpoczyna się w  Bangkoku – 
mieście królów, słynącym z ocieka-
jących złotem świątyń. Bangkok jest 
lustrzanym odbiciem kraju, który 
notuje od lat najwyższe na świecie 
wskaźniki wzrostu gospodarczego 
i jest zarazem kwintesencją daleko-
wschodniej egzotyki. 
Północna Tajlandia uważana jest 
za jeden z najbardziej fascynują-
cych regionów. To tutaj znajdują 
się najbardziej urozmaicone krajo-
brazy, najwyższe góry i  szerokie, 
urodzajne doliny. Tutaj też, dzięki 
odpowiedniemu klimatowi, obok 
ryżu i tropikalnych gatunków owo-
ców dojrzewają truskawki, ziemnia-
ki, bawełna i  tytoń. Wraz z rosnącą 
wysokością nad poziom morza 

pojawiają się najpierw gęste lasy 
bambusowe i  tropikalne, a wyżej 
zawsze zielone lasy górskie, two-
rzące prawdziwy raj dla miłośników 
świata roślinnego. Równie fascy-
nujące jest poznawanie różnych 
narodowości i plemion, żyjących 
w tutejszych górach. To właśnie 
na północy Tajlandii znajduje się 
miasto Chiang Mai, zwane „Różą 
Północy”, które jest gospodarczym 
i turystycznym centrum regionu. 
Znajduje się w nim ponad 80 pięk-
nych świątyń. Chiang Mai stanowi 
idealny punkt wypadowy dla wielu 
wycieczek, np. do ośrodków szkole-
nia słoni, farm orchidei lub na górę 
Doi Inthanon (2565 m n.p.m.) w Par-
ku Narodowym o tej samej nazwie, 
z  niezwykle ciekawą trasą na sam 
szczyt, wodospadami oraz bujną 
przyrodą. Miejsce, gdzie rzeka Mae 

Sai wpada do Mekongu i w którym 
zbiegają się granice trzech krajów: 
Tajlandii, Laosu i Myanmaru (Birmy) 
określa się mianem „Złotego Trójką-
ta”. Malownicza dolina rzeki Chiang 
Rai jest z pewnością jedną z głów-
nych atrakcji północnej Tajlandii. 
W Tajlandii nie brakuje też nadmor-
skich kurortów, które kuszą tury-
stów bajecznymi plażami i  idealny-
mi warunkami do nurkowania. Krabi 
zadziwia wspaniałymi plażami po-
krytymi drobnym, białym piaskiem. 
Wokół nich wznoszą się obramo-
wane roślinnością wieże skalne. 
Nie tylko plaże przyciągają do Krabi 
tak wielu przybyszów. Wyjątkowy 
krajobraz pełen dziwnych skał, ja-
skiń, wodospadów, z  nienaruszoną 
dżunglą i ogrodami koralowców 
fascynuje turystów, spełniając ich 
marzenia o rajskim ogrodzie. 

W Malezji czekają na turystów pięk-
ne górskie krajobrazy – Cameron 
Highlands oraz malajski folklor i 
oryginalna kuchnia w  nowocze-
snej stolicy Kuala Lumpur. Niegdyś 
niewielkie miasteczko w okolicach 
kopalni cyny, przeobraziło się w 
dynamiczną, bogatą metropolię – 
zaliczaną do najważniejszych miast 
w Azji. Dzięki swoistej mieszaninie 
ras powstała fascynująca mozaika 
kultur, czego świadectwem jest 
znakomita tamtejsza kuchnia. Stoli-
ca kraju zadziwia wspaniałą, super-
nowoczesną architekturą na miarę 
XXI w., oraz wieloma wspaniałymi 
zabytkami. 
Na  zakończenie podróży –  Singa-
pur, przyciągający turystów zaska-
kującą architekturą, wtopioną w 
malowniczą zieleń ogrodów i  bo-
gactwem sklepów. 
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 � 1 dzień 
Wylot do Tajlandii.

 � 2 dzień
Przylot do Bangkoku. Wieczorem 
tajska kolacja urozmaicona klasycz-
nymi tańcami.

 � 3 dzień
Zwiedzanie kompleksu królewsko-
-świątynnego, jakim jest Wielki 
Pałac oraz świątynia Szmaragdo-
wego Buddy. Zwiedzanie świątyń 
buddyjskich – Złotego Buddy ze 
szczerozłotym, ważącym 5 ton po-
sągiem i Wat Po z olbrzymim Leżą-
cym Buddą.

 � 4 dzień
Zwiedzanie pływającego targu w 
Damnearn Saduak, przejazd do 
Kanchanaburi. Po drodze podziwia-
nie pagody Pra Pathom Chedi. Rejs 
po Mekongu w pobliże słynnego 
mostu na rzece Kwai. Zwiedzanie 
Muzeum Kolei Tajsko-Birmańskiej 
oraz Cmentarza Żołnierzy Alianc-
kich poległych podczas budowy 
mostu oraz „Kolei Śmierci”.

 � 5 dzień
Przejazd do Phitsanuloke. Po dro-
dze zwiedzanie Paphra Si Samphet, 
Wat Yai Chai Mongkhon, Wat Chai 
Wattanaram, sanktuarium Prang 
oraz zamieszkiwane przez setki 
małp sanktuarium Sarn Rakarn.

 � 6 dzień
Zwiedzanie świątyni Wat Phra Si 
Ratna Manathat, w której znajduje 
się jeden z najbardziej czczonych 
i kopiowanych posągów Buddy. 
Przejazd do pierwszej stolicy Tajlan-
dii – Sukhothai (będącej na liście za-
bytków UNESCO). Zwiedzanie Wat 
Panathat, Wat Si Sawai, Wat Sasi i 
Wat Si Chum. Wyjazd do istniejące-
go od VII wieku miasta Lampang. 
Zwiedzanie Wat Lampang Luan. 
Nocleg w Chiang Rai.

 � 7 dzień
Rejs długimi łodziami po rzece Ma-
ekok (zalecamy mieć przy sobie cie-
plejsze okrycie gdyż wieczorem może 
być chłodno). Fakultatywnie przy-
stanek w skansenie zamieszkanym 
przez różne plemiona pochodzące 
z tych terenów – między innymi 
plemię z długimi szyjami. Rejs po 
rzece Mekong w kierunku Złotego 
Trójkąta (słynnego m.in. z handlu 
opium), gdzie krzyżują się granice 
Tajlandii, Laosu oraz Birmy (Myan-
mar). Zwiedzanie przygranicznego 
miasteczka Mae Sai na granicy z Bir-
mą. Lunch w miejscowej restauracji. 

 � 8 dzień
Spacer po starym mieście w Chiang 
Rai. Wyjazd w kierunku Chiang Mai. 
Po drodze zwiedzanie Białej Świą-
tyni oraz słynnego Wat Doi Suthep. 
Wizyta w lokalnej manufakturze 
produkującej papierowe parasolki 
oraz w przędzalni jedwabiu. Czas 
wolny na odpoczynek. Wieczorem 
egzotyczna kolacja z tradycyjnymi, 
lokalnymi potrawami urozmaicona 
tańcami i lokalną muzyką.

 � 9 dzień
Oglądanie pracujących w tropi-
kalnym lesie słoni (Chiang Dao). 
Możliwość przejażdżki na słoniu 
oraz raftingu (zależy od poziomu 
wody w rzece). Transfer na lotnisko 
w Chiang Mai, przelot do Krabi. 
Przejazd do hotelu.

 � 10–11 dzień
Dni przeznaczone na wypoczynek 
na rajskich plażach, w hotelu po-
łożonym wśród tropikalnego lasu, 
przy plaży. Istnieje możliwość sko-
rzystania z szerokiej oferty wycie-
czek fakultatywnych m.in.: rejs na 
wyspę Phi Phi; rejs na wyspę Koh 
Hong; rejs na cztery wyspy – Koh 
Kai, Koh Poda, Koh Tub, Koh Yawa-

azjatyckie Tygrysy
BaNGkOk � rZEka kWaI � kaNCHaNaBUrI � PHITsaNOlUkE � sUkHOTHaI � laMPaNG 
CHaNG raI � CHIaNG MaI � kraBI � kUala lUMPUr � Malaka � sINGaPUr

sam bądź Tale Weak; rejs na wyspy 
Koh Yao Noh oraz Koh Hong.

 � 12 dzień
Przelot do Kuala Lumpur. Transfer 
do hotelu. Wyjazd na zwiedzanie 
jaskiń Batu w pobliżu Kuala Lumpur 
oraz wizyta w fabryce cyny.

 � 13 dzień
Zwiedzanie stolicy Malezji: Meczetu 
Narodowego, Placu Niepodległo-
ści, Pałacu Sułtańskiego, świątyni 
Thien Hau, Pomnika Narodowego, 
Parlamentu oraz sesja zdjęciowa 
w centrum nowoczesnego miasta, 
w pobliżu Petronas Towers – do 
niedawna najwyższych budynków 
świata. Możliwość wjechania na 
szczyt wieży TV, skąd rozpoście-
ra się panorama miasta. Wizyta w 
chińskiej dzielnicy.

 � 14 dzień
Przejazd do Singapuru. Po drodze 
zwiedzanie Malaki.

 � 15 dzień
Zwiedzanie Singapuru. Przejażdżka 
przez dzielnicę mieszkalną obok 
Padang, Klubu Krykietowego, Par-
lamentu, Sądu Najwyższego i Ra-
tusza do dzielnicy indyjskiej oraz 
Chinatown. Podziwianie najbardziej 
ruchliwego na świecie portu z góry 
Mount Faber. Zwiedzanie Narodo-

wego Ogrodu Orchidei w zespole 
Ogrodów Botanicznych (słynących 
m.in. z 60 tysięcy orchidei). Lunch 
w restauracji. Wycieczka na wyspę 
Sentosa połączona z przejażdżką 
kolejką linową ponad zatoką mor-
ską i podziwianiem panoramy mia-
sta. Wizyta w tropikalnym oceana-
rium. Na zakończenie czas wolny 
w Marina Bay Sands gdzie można 
podziwiać rewelacyjny pokaz gra-
jących na wodzie fontann (zależy od 
warunków atmosferycznych). 

 � 16 dzień 
Czas wolny na zakupy bądź dodat-
kowe zwiedzanie z pilotem. Wy-
kwaterowanie z hotelu. Lunch w 
restauracji na mieście. Rejs statkiem 
po rzece Singapur (w cenie drobne 
przekąski, napoje typu soft drink/
piwo). Transfer na lotnisko w Singa-
purze. Odlot samolotu rejsowego 
do Europy (z przesiadką).

 � 17 dzień
Przylot do Warszawy.

 Terminy Ceny

14.03. – 30.03.2020 10490 PLN + 500 USD

07.11. – 23.11.2020 10490 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Baku. Transfer do hotelu. 

 � 2 dzień 
Zwiedzanie stolicy Azerbejdżanu. 
Żadne miasto na Kaukazie nie zrobi-
ło tak wielkiej kariery i nie przeżyło 
tak oszałamiająco szybkiego roz-
woju jak Baku – aktualnie najwięk-
sze i najbogatsze miasto Kaukazu. 
Zwiedzanie najstarszej części mia-
sta – Iczeri Czeher (lista UNESCO). 
To serce Baku i ta część miasta, 
która do tej pory zachowała koloryt 
dawnego Baku – charakterystyczne 
wąskie, małe uliczki, specjalnie tak 
zbudowane, aby osłabić siłę silnych 
zimowych wiatrów, podwórka, za-
ułki, stare domy z oszklonymi bal-

konami. Wizyta w bajkowym Pałacu 
Shirvanshash, będącym jedną z re-
zydencji władców Szirwanu. W pro-
gramie także m.in.: Highland Park, 
Plac Flagi Narodowej, Nadbrzeże, 
Mugam, Mała Wenecja, Bulwary, 
Meczet Juma, Plac Targowy, Cara-
van Seray. 

 � 3 dzień  
Wyjazd do Rezerwatu Gobustan – 
pełnego archeologicznych pomni-
ków, przeszło 6000 jaskiniowych 
malowideł oraz wulkanów błot-
nych. Powrót do hotelu w Baku.

 � 4 dzień 
Przejazd do oddalonej o 30 km wio-
ski Suraxani, gdzie zwiedzimy Świą-
tynie Ognia. Jest to swego rodzaju 
unikalny obiekt. Teren na którym 

kraina Wiecznego Ognia
BakU � GOBUsTaN-MUD � sUraXaNI � GaBala � sZEkI � kIsZ � GaNDŻa � JEZIOrO GOy GOl � BakU 

Zapraszamy Państwa do „krainy 
wiecznego ognia” – Azerbejdżanu, 
kojarzonego głównie z naftowym 
imperium, gdzie bajkowe zabytki 
kontrastują z nowoczesnymi szkla-
nymi wieżowcami.  Azerbejdżan 
położony jest w kilku strefach kli-
matycznych, które wpływają na 
niezwykłą ilość różnorodnych kra-
jobrazów – od nadmorskiego Baku 
do subtropikalnych lasów, malow-
niczo położonych górskich wiosek 
i wąwozów czy ośnieżonych szczy-
tów Kaukazu. 

aZErBEJDŻaN NOWOŚć! 8

znajduje się świątynia był znany, 
jako miejsce wyjścia na powierzch-
nię ziemi gazu ziemnego, gdzie pło-
nęły tzw. „wieczne ognie”. Wizyta 
w muzeum etnograficznym Quala. 
Powrót do hotelu w Baku.

 � 5 dzień
Przejazd do miejscowości Shama-
khi, wizyta w Meczecie Juma. Na-
stępnie przejazd w rejon Gabala  
– jeden z najpiękniejszych w Azer-
bejdżanie. Znajdziemy tu piękne 
lasy, wysokie góry, rwące górskie 
rzeki. Niedawno powstał malowni-
czo położony ośrodek turystyczny 
i baza sportów zimowych Tufandağ 
(jeden z najnowocześniejszych 
obiektów tego typy na Zakaukaziu). 
Wjazd kolejką linową na wysokość 
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1920 m. Wizyta pod wodospadem 
oraz nad Jeziorem Nohur. W Gabala 
zwiedzanie historycznej części mia-
sta oraz degustacja lokalnego wina. 

 � 6 dzień
Zwiedzanie Szeki – jednego z naj-
starszych i najpiękniej położonych 
miast Azerbejdżanu, z malowniczo 
rozmieszczonymi domami wśród 
bujnej zieleni górzystego terenu, 
interesującymi zabytkami, rzemio-
słem, kuchnią. W programie m.in.: 
Sheki Khan Sarai (Pałac Szekińskich 
Chanów), Caravanserai, centrum 
rzemieślnicze, Muzeum Etnogra-
ficzne, tradycyjny sklep z chałwą. 
Wizyta w wiosce Kisz – malowniczo 
położonej wśród zielonych gór. Tu-
taj znajduje się najstarsza cerkiew 
chrześcijańska na Kaukazie, którą 
kronikarze nazywali matką wschod-
nich cerkwi. Zakwaterowanie w ho-
telu w Gandża. 

 � 7 dzień 
Zwiedzanie miasta Gandża, będą-
cego drugim co do wielkości mia-
stem w Azerbejdżanie, które dodat-
kowo może poszczycić się bardzo 
bogatą historią. Meczet Juma, Mau-
zoleum Nizami Ganjavi (uważanego 
powszechnie za najwybitniejszego 
poetę świata muzułmańskiego 
przełomu XII–XIII w.), Imamzade, 
starożytne łaźnie. Przejazd nad Je-
zioro Goy Gol. Zakwaterowanie w 
hotelu w Baku.

 � 8 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy.

 Terminy Ceny

06.06. – 13.06.2020 3150 PLN + 500 USD

10.10. – 17.10.2020 3150 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Tbilisi (przelot bezpośredni PLL LOT).

 � 2 dzień
Przylot samolotu do Tbilisi. Po śnia-
daniu zwiedzanie dzielnicy Abano-
tubami z główną twierdzą Narikala, 
wizyta w katedrze Świętej Trójcy 
(Sameba) i Sioni, w Bazylice Anczi-
schati z VI w. oraz w Muzeum Sztuki. 
Po południu przejazd do Mccheta, 
dawnej stolicy Gruzji. Zwiedzanie 
prawosławnego klasztoru Jvari, 
wizyta w katedrze Sweti Cchoweli 
(Drzewo Życia) i w cerkwi Samtaw-
ro. Powrót do Tbilisi.

 � 3 dzień
Rano przejazd do regionu Kachetii. 
Zwiedzanie kompleksu klasztorne-
go – David Gareja, położonego na 
półpustynnych stokach góry. Wi-
zyta w najstarszym klasztorze kom-
pleksu – Lavra. Zwiedzanie klasz-
toru Udabno na szczycie wzgórza 

– możliwe tylko dla doświadczo-
nych wspinaczy, bardzo trudne 
podejście (około 1 godz.). Następ-
nie przejazd do Sighnaghi, prze-
pięknego miasteczka górskiego, z 
którego otwiera się panorama na 
dolinę Alazani oraz Kaukaz Wschod-
ni. Możliwość degustacji lokalnych 
win (koszt ok. 15 USD/os.). Zwiedza-
nie monastyru Bodbe – miejsca po-
chówku św. Nino (patronki Gruzji). 
Powrót do Tbilisi.

 � 4 dzień
Całodzienna wycieczka w góry Kau-
kazu „Gruzińską Drogą Wojenną” – 
trasą z wieloma fortyfikacjami i wie-
żami strażniczymi. Przejazd przez 
kurort narciarski Gudauri i Przełęcz 
Krzyżową (2395 m n.p.m.) do miej-
scowości Kazbegi. Dla chętnych 
wjazd na górę skąd wspaniale widać 
białą piramidę drzemiącego wulka-
nu Kazbek (5047 m n.p.m. – koszt ok. 
10 USD/os.). Powrót do Tbilisi.

Magia kaukazu
TBIlIsI � MCCHETa � kaCHETIa � GrUZIŃska DrOGa WOJENNa 
BOrŻOMI � BakUrIaNI � WarDZIa � kUTaIsI � BaTUMI � ODZUN 
sEVaN � ErEWaŃ � ECHMIaDZIN � TBIlIsI 

Proponujemy Państwu wyprawę 
do dwóch najstarszych chrześci-
jańskich krajów leżących na styku 
geograficznym Europy i Azji oraz na 
pograniczu wpływów kulturalnych 
i  cywilizacyjnych Zachodu. Kraje 
te, podobnie jak Polska, musiały 
wielokrotnie walczyć o  utrzymanie 
swojej niezależności i niepodle-
głości. Wielkie potęgi i mocarstwa 
urządzały sobie na ich terenach 
pola bitewnych i politycznych kon-
frontacji. 
Armenia, która uznała chrześcijań-
stwo za religię państwową, zanim 
uczynił to cesarz rzymski Konstan-
tyn, może zostać uznana za pierw-
sze królestwo chrześcijańskie. Leżąc 
między dwiema potęgami Persją i 
Rzymem (potem Bizancjum), mu-
siała stawić czoła nie tylko wielkim 
armiom, ale również wpływom 
kulturowym i  religijnym. Armenia 
opowiedziała się po  stronie szero-
ko rozumianego Zachodu. Wierna 
swojemu odłamowi chrześcijaństwa 
różniącemu się co do rozumienia 
istoty Chrystusa od  ortodoksji bi-
zantyjskiej, Armenia oparła się pró-
bie narzucenia wschodniej wiary 
w wiecznego Mazdę, boga słońca 
wielbionego przez Persów. Oparła 
się islamizacji i ateizacji wprowadza-
nej pod lufami Czerwonoarmistów. 
Utraciwszy przed wiekami swoją 
niezależność odzyskała ją dopiero 

po upadku imperium sowieckiego. 
Poddawana wielu tragicznym do-
świadczeniom historii była jedno-
cześnie źródłem siły dla rozrzuconej 
po całym świecie diaspory. Urodziwi 
i  utalentowani Ormianie stanowili 
zazwyczaj zaczyn wszelkiego roz-
woju ekonomicznego w  krajach, 
w których się osiedlali. 
Górzyste tereny Kaukazu, surowa 
przyroda i skrajne warunki klima-
tyczne ukształtowały dumne i nie-
złomne charaktery Gruzinów. Walka 
o ograniczone zasoby i konieczność 
ochrony swojej rodziny – klanu 
spowodowały, że  funkcjonuje ste-
reotyp, że  każdy Gruzin to dżygit, 
a  Gruzinka to dumna i niedostęp-
na księżniczka. Dla mieszkańców 
Gruzji nie było nic śmiesznego i 
dziwacznego w konieczności pro-
wadzenia przez pokolenia zemsty 
rodowej. Dla tych żyjących w skraj-
nych warunkach ludzi, honor i za-
chowanie majątku były sprawami 
najwyższej wagi. Obecnie, po od-
zyskaniu niepodległości, nowocze-
sna Gruzja, pomimo politycznych 
i terytorialnych sporów z sąsiadami, 
stara się ze wszelkich sił dołączyć do 
szeroko rozumianej Europy. 
Oprócz ciekawych zabytków, kraje 
te oferują również serdeczność i 
gościnność mieszkańców, zachwy-
cające widoki wspaniałej górskiej 
przyrody oraz uroki stołu i winnicy.

GrUZJa + arMENIa 13
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 � 5 dzień
Wyjazd do Bakuriani. Po drodze 
zwiedzanie miasta Gori znanego 
dzięki olbrzymiej twierdzy oraz jako 
miejsce urodzenia Stalina. Wyciecz-
ka do starożytnego miasta wykute-
go w skale Uplistsikhe („Twierdza 
Pana”). Przyjazd do miejscowości 
wypoczynkowej Borżomi i degusta-
cja słynnej wody mineralnej. Wie-
czorem przyjazd do Bakuriani.

 � 6 dzień
Wyjazd na zwiedzanie fortecy Kher-
tvisi i kompleksu zamkowego Raba-

ti. Następnie przejazd do Wardzia 
– skalnego miasta, pełnego jaskiń 
oraz zespołu klasztornego, 13-pię-
trowego budynku wyciętego w litej 
skale. Powrót do hotelu w Bakuriani.

 � 7 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Kutaisi – dru-
giego co do wielkości miasta Gruzji. 
Zwiedzanie kompleksu klasztorne-
go Gelati (XII w.) i katedry Bagrati 
oraz krótki spacer po jaskiniach 
położonych w rezerwacie przyrody 
Sataplia. Wieczorem przyjazd do 
hotelu w Batumi.

 � 8 dzień
Zwiedzanie Batumi – najpięk-
niejszego miasta w Gruzji o dużej 
mieszance etnicznej, wizyta w 
Ogrodzie Botanicznym, spacer po 
Starym Mieście, plaży i słynnym 
bulwarze Batumi. Czas wolny na 
zakup pamiątek.

 � 9 dzień
Czas wolny na odpoczynek. Wy-
jazd do Tbilisi. Czas wolny na od-
poczynek. Wieczorem przejazd do 
restauracji na tradycyjną gruzińską 
kolację.

 � 10 dzień
Przejazd do Armenii przez Sadakhlo. 
Wizyta w klasztorach wpisanych na 
listę UNESCO Haghpatu (z X–XIII w.) 
i Sanahin (z X w.) w mieście Alaver-
di. Wizyta w historycznym mieście 
Odzun, znanym ze średniowiecznej 
bazyliki. Podróż na półwysep Sevan 
do klasztoru z IX w. Sevanavank.

 � 11 dzień
Wyjazd do Erewania. Po drodze wi-
zyta w jaskiniowym klasztorze, wy-
rzeźbionym w litej skale – Geghard 
(XII–XIII w.). Zwiedzanie wsi Garni, 

gdzie zachowało się wiele budowli 
z IX–XI w., a główną atrakcją tury-
styczną miejscowości jest twierdza 
Garni – kompleks zabudowań, z 
których najbardziej znanym jest 
zbudowana z bazaltu świątynia, po-
święcona bogu słońca Mitrze. Przy-
jazd do Erewania.

 � 12 dzień
Wycieczka po Erewaniu. Wizyta 
w pierwszej na świecie świątyni 
chrześcijańskiej w Echmiadzin, w 
bazylice Gayane oraz w starożyt-
nym kościele Hripsime. Zwiedzanie 
ruin świątyni z VII w. w Zvartnots.

 � 13 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (przelot bezpośredni PLL 
LOT).

 Terminy Ceny

11.06. – 23.06.2020 3590 PLN + 500 USD

05.09. – 17.09.2020 3590 PLN + 500 USD

17.09. – 29.09.2020 3590 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Teheraranu (z przesiadką).

 � 2 dzień
Całodzienne zwiedzanie miasta. Mu-
zeum Narodowe (Muzeum Arche-
ologiczne) przedstawiające auten-
tyczną kolekcję ceramiki, wyrobów z 
brązu i innych cennych eksponatów 
powstałych od czasów elamickich 
aż do czasów islamskich. Muzeum 
Dywanów – jedno z ciekawszych 
muzeów w Teheranie, w którym są 
prezentowane unikatowe kobierce 
liczące nawet ponad 500 lat. Pałac 
Golestan – najstarszy z zachowa-
nych zabytków w Teheranie, będący 
kiedyś siedzibą władców Persji. Pałac 
zlokalizowany jest na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego, gdzie znajdu-
je się 17 innych pałaców. Muzeum 

Klejnotów, gdzie można podziwiać 
klejnoty koronne dynastii Pahlawi 
oraz największą na świecie kolekcję 
rubinów, szmaragdów i diamentów, 
m.in. największy różowy diament 
świata Darya-i Noor. Możliwość 
wjazdu na taras widokowy szóstej co 
do wysokości na świecie wieży – Mi-
lad (wjazd możliwy tylko przy sprzy-
jających warunkach atmosferycz-
nych). Wizyta na jednym z bazarów.

 � 3 dzień
Wizyta na wzgórzu Sialk – prehisto-
rycznym stanowisku archeologicz-
nym, gdzie cywilizacja kwitła już w 
6–5 tysiącleciu p.n.e. Przyjazd do 
Kashan – miasta, z którego Trzech 
Mędrców rozpoczęło swoją podróż 
do Betlejem. Wizyta w tradycyjnych 
rezydencjach kadżarskich z XIX w. 
oraz w ogrodach Fin – kompleksie 

Wszystkie Oblicza Persji 
TEHEraN � sIalk � kasHaN � aByaNECH � IsfaHaN � Na’IN � JaZD 
PasarGaDa � PErsEPOlIs � sHIraZ

To, że współczesny Iran sprawia tak 
wiele kłopotu politykom współcze-
snego świata, to nic nowego lub 
zaskakującego. Tak  było zawsze 
odkąd sięga ludzka pamięć. Persja, 
jak zwano tę krainę, była zawsze 
potęgą przysparzającą wiele zmar-
twień światu zachodniemu. Wielka, 
potężna, bogata, dumna i  drapież-
na. Nie wahała się wysłać ogromnej 
armii wspieranej przez potężną flo-
tę, aby zniszczyć i wyrwać niewielki, 
lecz jątrzący cierń w boku olbrzyma, 
jakim były dla Persów Ateny. Budu-
jąca wspaniałe miasta, modląca się 
do bogów, których wpływ prze-
kraczał daleko granice państwa. 
Rządzona przez wielkie i wspaniałe 
monarchie, których początki skryte 
są w  czasach mitologicznych. Silna 
cywilizacyjnie i artystycznie. Poko-
nana przez Aleksandra Wielkiego, 
odrodziła się i stanowiła potęgę, z 
którą musiało się zmierzyć Cesar-
stwo Rzymskie. Niepokonana przez 

IraN 11

Rzymian, wyniszczona przez długą 
wojnę z Bizantyjczykami padła do-
piero przed arabskimi hufcami, któ-
re z imieniem Mahometa na ustach, 
tryumfalnie wprowadziły Allaha 
do świątyń Mistry, Bala i Zoroastry. 
W czasach nowożytnych znowu sta-
ła się tematem numer jeden agencji 
prasowych, po obaleniu króla zwa-
nego tu zawsze Szachem, przez mu-
zułmański naród inspirowany przez 
swych szyickich ajatollahów. Gdy 
zdobyto ambasadę USA i uwięziono 
dyplomatów, cały świat zachodni 
zatrząsł się z oburzenia. Nie udała się 
zbrojna interwencja, dopiero długo-
trwałe sankcje ekonomiczne wyda-
ły się skutkować. Wykorzystujemy 
chwilę, gdy rządzący Iranem Muł-
łowie złagodzili swoją wojowniczą 
retorykę, i organizujemy wycieczkę 
do tego niezwykle interesującego 
kraju. Śpieszmy się go zwiedzić nim 
przewrotni Persowie znów wykona-
ją zwrot w swojej polityce.
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ta w ogrodzie botanicznym Eram, 
spacer alejkami i podziwianie ory-
ginalnych roślin pochodzących z 
różnych zakątków świata. Wizyta 
w „Mauzoleum Króla Światła” Say-
yeda Mira Ahmada (Shah Cheragh). 
Wjazd na 23 piętro hotelu Chamran 
skąd można podziwiać panoramę 
miasta.

 � 10 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie meczetu 
Nasir-al Molk (Różowy Meczet) z 
pięknymi, kolorowymi witrażami i 
posadzką do złudzenia przypomi-
nającą taflę wody z lustrzaną mo-
zaiką. Przejazd do centrum miasta 
i zwiedzanie dzielnicy królewskiej: 
cytadela Karima Chana, pierwsze-
go władcy z dynastii Zand, meczet 
Vakil z XVIII w., stara łaźnia, muzeum 
Pars z unikatową ekspozycją malar-
ską. Spacer po bazarze Vakil. Wizyta 
w mauzoleum Hafeza (najsłynniej-
szego poety perskiego). Kolacja 
w tradycyjnej irańskiej restauracji 
połączona z wieczorkiem folklory-
stycznym. Transfer na lotnisko.

 � 11 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (z przesiadką).

wybudowanym w XVI w. przez sza-
cha Abbasa I jako odzwierciedlenie 
raju na ziemi. Przejazd do słynnej 
wsi Abyaneh zbudowanej z czerwo-
nej gliny, której mieszkańcy wciąż 
ubierają się w tradycyjne stroje.

 � 4 dzień
Wyjazd do Isfahan, najpiękniejsze-
go miasta Iranu, słynnego z błękit-
nych kopuł i wspaniałych zabytków. 
Zwiedzanie historycznych, cegla-
nych mostów na rzece Zayandeh 
– XVII-wieczny Khajou i Sio-se-pol 
(Most 33 Łuków).

 � 5 dzień
Całodniowe zwiedzanie miasta zwa-
nego Nesf-e Jahan („Połowa Świa-
ta”), perły architektury wschodu, 
m.in. Meczet Jame, Pałac Czterdzie-
stu Kolumn (Chehel Sotun), który 
jest pięknym przykładem architek-
tury pałacowo-ogrodowej z XVII w., 
Pałac Ośmiu Cudów (Hast Behesht) 
oraz wizyta w manufakturze dywa-
nów. Następnie dzielnica ormiańska 
Nowa Dżulfa z muzeum i katedrą 
Vank dekorowaną malowidłami scen 
biblijnych. Wieża gołębi.

 � 6 dzień
Dalsze zwiedzanie Isfahan, będą-
cego największym skupiskiem is-
lamskich zabytków w Iranie. Spacer 
na ogromny Plac Imana zwany Na-
qsh-e Jahan, ze wspaniałymi XVII-
-wiecznymi budowlami. Wizyta 
w meczecie Imama, stanowiącym 
najwspanialsze dzieło z czasów pa-
nowania szacha Abbasa Wielkiego 

oraz w meczecie Lotfollaha (meczet 
dla kobiet) znanego ze wspaniałych 
zdobień i fantastycznej gry świateł, 
a także w pałacu Ali-Qapu z czarują-
cym pokojem muzycznym i piękny-
mi balkonami zwróconymi na plac. 
Pokaz powstawania słynnych na cały 
świat perskich miniatur. Czas wolny 
na zakupy na wielkim bazarze, gdzie 
kupcy oferują atrakcyjne wyroby 
miejscowego rękodzieła, m.in. trady-
cyjnie zdobione kafle, przedmioty z 
mosiądzu, drewna oraz gaz – pyszne 
słodycze z pistacjami.

 � 7 dzień
Przejazd do Na’in, gdzie znajduje 
się geograficzny środek Iranu. Zwie-
dzanie najstarszego meczetu w Ira-
nie (X  w.), tradycyjny dom Pirnia 
(obecnie muzeum) z ogrodem pista-
cjowym oraz Abo Bofi – jaskinie, w 
których działają warsztaty tkackie. 
Przyjazd do Jazdu – według tradycji 
najstarszego miasta Iranu i jednego 
z głównych centrów zoroastryzmu, 
najstarszej monoteistycznej religii 
świata. To co wyróżnia miasto to 
tzw. badgiry – wieże klimatyza-
cyjne służące „do łapania wiatru” i 
kierowania go do mieszkań, dzięki 
czemu do domów wprowadzano 
świeże powietrze. W programie 
Wieża Milczeń, miejsce składania 
ciał zmarłych. Spacer po starej czę-
ści miasta. Ogrody Dowlat Abad, 
w których z bliska i od wewnątrz 
przyjrzymy się budowie badgirów, 
kompleks Amir Chakhmagh z pięk-

nie zdobioną fasadą. Zwiedzanie 
Świątyni Ognia gdzie od 1500 lat 
podtrzymywany jest ogień.

 � 8 dzień
Wyjazd w kierunku Persepolis. Po 
drodze zwiedzanie ruin Pasargady 
– pierwszej stolicy Iranu związanej 
z legendarnym władcą Cyrusem 
Wielkim (530 r. p.n.e.). Doskonale 
zachowany grobowiec Cyrusa Wiel-
kiego oraz pozostałości pałaców i 
twierdzy. Przejazd przez obszary 
pustynne, wśród których położo-
ne jest owiane legendami miasto 
Abarkoh. W programie Jakczal (lo-
dowa wieża) oraz Sarv-e-Abarkooh 
(najstarsze drzewo Iranu). Wyjazd 
do Persepolis (miasta z VI w. p.n.e.), 
centrum Imperium Perskiego, naj-
ważniejszego źródła informacji o 
starożytnym Iranie. To legendarne 
miasto odkryto w 1930 r. z idealnie 
zachowanym planem ulic, świątyń, 
pałaców i tarasów. Następnie zwie-
dzanie Naqsh-e Rostam (dolina po-
łożona w górach Zagros, gdzie znaj-
dują się wykute w skale grobowce 
ozdobione reliefami władców z dy-
nastii Achamenidów) oraz Naghsh-
-e-Rajab z imponującymi sasanidz-
kimi reliefami naskalnymi.

 � 9 dzień
Przyjazd do Szirazu, jednego z 
najpiękniejszych miast w Persji, 
słynnego z róż, słowików i poetów. 
Postój przy Bramie Koranu, która 
przed wiekami witała wszystkich 
przybywających do miasta. Wizy-

 Terminy Ceny

05.06. – 15.06.2020 6390 PLN + 500 USD

16.10. – 26.10.2020 6390 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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Cztery Morza Ziemi Świętej
TEl aVIV � BETlEJEM � JErOZOlIMa � CEZarEa � aCCO 
TyBErIaDa � NaZarET � JErasH � aMMaN � MaDaBa � GÓra NEBO 
PETra � aQaBa � BETlEJEM � JEryCHO

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Izraela (przelot bezpośredni).

 � 2 dzień     
Przylot do Tel Avivu, transfer oraz 
zakwaterowanie w hotelu w Betle-
jem. Po śniadaniu przejazd na Plac 
Żłobka w Betlejem, zwiedzanie 
Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa. 
Kościół ten powstał w miejscu na-
rodzenia Jezusa i jest najstarszym 
czynnym kościołem na świecie. 
Niedaleko Bazyliki znajduje się Pole 
Pasterzy gdzie aniołowie obwieścili 
pasterzom narodzenie Chrystusa. 
Po południu przejazd do Zachod-
niej Jerozolimy i zwiedzanie Yad 

Vashem – pomnika pamięci ofiar 
Holokaustu oraz oglądanie Knese-
thu – parlamentu Izraela i Menory. 
Powrót do hotelu w Betlejem.

 � 3 dzień
Przejazd do Jerozolimy. Wizyta na 
Wzgórzu Świątynnym, gdzie znaj-
dują się Meczety Al-Aksa i Omara 
– Kopuła na Skale. Spacer do Bramy 
Św. Szczepana, zwiedzanie Kościo-
ła Św. Anny i Sadzawki Bethesda. 
Zwiedzanie Ecce Homo i więzienia 
Chrystusa, gdzie spędził ostatnie 
godziny swojego życia zanim stanął 
przed Piłatem i został skazany na 
śmierć na krzyżu. Przejście drogą 
krzyżową – Via Dolorosa do Golgo-

Izrael jest „Ziemią Świętą” dla trzech 
wielkich religii –  Mojżeszowej, 
Chrześcijańskiej i  Muzułmańskiej. 
Jest również krajem bardzo atrak-
cyjnym nie tylko dla pielgrzymów. 
Burzliwe okresy historii, które głów-
nie składają się z wojen, konfliktów, 
powstań, najazdów i heroicznych 
aktów obrony, rzadko przeplatane 
krótkimi okresami pokoju, pozo-
stawiły po sobie wiele miejsc war-
tych zobaczenia. Niezwykła uroda, 
urozmaicony krajobraz Izraela, kraju 
wyrywającego pustyni gaje cytru-
sowe i ciężko pracującego na do-
brobyt swoich obywateli, powodu-
je ciągły i  obfity napływ turystów 
z całego świata. 
Organizowane przez nas wycieczki 
do Izraela dzięki bogatemu pro-

IZraEl I JOrDaNIa 12gramowi i  sprawnej realizacji zdo-
były sobie wśród Państwa wysoką 
ocenę. Pomimo ciągłego konfliktu 
między Żydami i Arabami kontynu-
ujemy nasz ciekawy i urozmaicony 
program, gdyż nie było przypadku 
aby jakiemukolwiek turyście czy 
pielgrzymowi spadł włos z  głowy. 
Programy zwiedzania były  reali-
zowane w całości. Proponujemy 
trasę łączącą dwa sąsiadujące kraje 
– Izrael i Jordanię. Mimo dzielące-
go je konfliktu interesów politycz-
nych, oba te kraje łączy wspólne 
dziedzictwo historii i kultury oraz 
wspólna chęć utrzymania poko-
ju na Bliskim Wschodzie. Podczas 
jednego wyjazdu możecie Państwo 
poznać najsłynniejsze miejsca w 
obu krajach. 
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ty i Bazyliki Grobu Pańskiego.  Po-
wrót do hotelu.

 � 4 dzień
Wyjazd do Jerozolimy na Górę Oliw-
ną. Zwiedzanie Kaplicy Wniebowstą-
pienia Chrystusa, Kościoła Pater No-
ster – Ojcze Nasz, Ogrodu Oliwnego 
– Getsemani, Kościoła Wszystkich 
Narodów i Kościoła Grobu Maryji. 
Przejazd na Górę Syjon i zwiedza-
nie Kościoła Św. Piotra in Galicantu, 
Bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny, Wieczernika i grobu Króla Da-
wida. Powrót do hotelu w Betlejem.

 � 5 dzień
Wyjazd w kierunku Tyberiady. Po 
drodze wizyta w Cezarei – rzym-
skim mieście położonym nad Mo-
rzem Śródziemnym. Po zwiedzaniu 
czas wolny na kąpiel w morzu. Prze-
jazd na panoramiczne zwiedzanie 
Hajfy. Przejazd do Acco i spacer po 
mieście krzyżowców. Przejazd do 
hotelu w Tyberiadzie.

 � 6 dzień 
Zwiedzanie okolic Tyberiady – Góra 
Błogosławieństw, Tabgha – miejsce 

cudownego rozmnożenia chleba i 
ryb, Kafarnaum, rejs statkiem po Je-
ziorze Tyberiadzkim nazywanym też 
Morzem Galilejskim. Wizyta w Jarde-
nit – miejscu chrztu chrześcijan nad 
rzeką Jordan. Następnie przejazd 
do Nazaretu – zwiedzanie Bazyliki 
Zwiastowania. Wizyta w Kanie Gali-
lejskiej. Powrót do Tyberiady.

 � 7 dzień  
Przejazd przez granicę do Jordanii 
(opłata graniczna w kwocie ok. 30 
USD/os.). Przejazd do Jerash – jed-
nego z najlepiej zachowanych miast 
rzymskich na Bliskim Wschodzie. 
Zwiedzanie m.in. ruin hipodromu 
przeznaczonego na wyścigi rydwa-
nów dla 15 tys. widzów, świątyń 
Artemidy i Zeusa, dwóch amfite-
atrów, łaźni i kościołów. Przyjazd 
do Ammanu – starożytnej Filadelfii. 
Zakwaterowanie w hotelu. 

 � 8 dzień   
Zwiedzanie stolicy Jordanii m. in.: 
amfiteatru rzymskiego i będącej 
doskonałym punktem widokowym 
cytadeli, z której zachowały się 

fragmenty konstrukcji pochodzą-
ce z epoki rzymskiej, bizantyjskiej i 
arabskiej. Przejazd do miejscowości 
Madaba słynącej ze wspaniałych 
mozaik bizantyjskich. Zwiedzanie 
Kościoła św. Jerzego, którego pod-
łoga wyłożona jest mozaiką z VI w. 
przedstawiającą mapę Palestyny. 
Wejście na Mt Nebo – górę, ze 
szczytu której, zgodnie z Biblią, Bóg 
ukazał Mojżeszowi Ziemię Obieca-
ną. Wg tradycji na Górze Nebo znaj-
duje się grób Mojżesza. Przejazd do 
Petry Drogą Królewską. Zakwatero-
wanie w hotelu w Petrze.

 � 9 dzień
Zwiedzanie wykutego w różowych 
skałach miasta Nabatejczyków 
(przedstawicieli starożytnej arab-
skiej cywilizacji sprzed 2 tys. lat). 
Pierwszy etap wyprawy – ok. kilo-
metrowej długości wąwóz skalny 
Siq, prowadzący do ukrytego mia-
sta można pokonać pieszo, konno 
lub wozem. Następnie oglądanie 
budowli wykutych w skałach m. in. 
skarbca, amfiteatru i grobowców 

królewskich. Po południu zwie-
dzanie słynnej pustyni Wadi Rum. 
Przejazd do hotelu w Aqabie nad 
Morzem Czerwonym.                     

 � 10 dzień
Czas na plażowanie i kąpiel w Morzu 
Czerwonym. Przejazd przez granicę 
z Izraelem. Przejazd przez pustynię 
Negew i wzdłuż Morza Martwego 
do hotelu w Betlejem.

 � 11 dzień 
Wizyta w najstarszym mieście świa-
ta – Jerycho! Następnie przejazd 
nad Morze Martwe – najniżej na 
świecie położony zbiornik wodny. 
Czas na kąpiel i plażowanie. Powrót 
do hotelu w Betlejem.

 � 12 dzień 
Transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem rejsowym do Warszawy (prze-
lot bezpośredni).

 Terminy Ceny

14.10. – 25.10.2020 5490 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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kraju drogą uznawaną za najpięk-
niejszą w Kirgistanie, która prze-
biega przez południe kraju pośród 
malowniczych gór i wąwozów. 
Zobaczymy m.in. Przełęcz Ashuu 
(3000 m wysokości!). Po drodze bę-
dzie wiele postojów na zdjęcia. 

 � 8 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy.

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Kirgistanu.

 � 2 dzień
Przylot do Biszkeku – stolicy kraju, 
którego 93% powierzchni zajmują 
góry. Wizyta w wąwozie Ala Archa, 
będącym jednocześnie Parkiem 
Narodowym, do którego za czasów 
ZSRR mogli wchodzić jedynie pro-
minenci sowieccy. Powrót do stoli-
cy i zwiedzanie miasta – Plac Zwy-
cięstwa, Park Dębów, Plac Ala-Too, 
Stary Plac, Filharmonia Narodowa.

 � 3 dzień
Przejazd nad otoczone górami Je-
zioro Issyk-Kul (drugie największe 
jezioro górskie na świecie, poło-
żone na wysokości 1608 m n.p.m.). 
Jezioro nazywane bywa „Perłą Azji 
Centralnej”, a jego słona woda ma 

również właściwości lecznicze. Po 
drodze wizyta w Wieży Burana 
(XI w.) oraz w muzeum kamiennych 
wojowników.

 � 4 dzień
Po drodze w kierunku Karakol wi-
zyta przy starożytnych kamiennych 
inskrypcjach datowanych na 800 r. 
p.n.e. Przejazd do Karakol, północ-
nym brzegiem Jeziora Issyk-Kul. 
Wizyta w Meczecie Dungan oraz 
w starej drewnianej cerkwi zbudo-
wanej w chińskim stylu bez użycia 
jakiegokolwiek gwoździa.

 � 5 dzień
Przejazd do wąwozu Jeti Oguz. 
Możliwość wejścia na Górę Złama-
nego Serca (ok. 20 minut) i podzi-
wiania widoku wąwozu i okolicy ze 
szczytu. Przejazd do wioski Bokon-
baeva, gdzie spotkamy myśliwego 

Majestatyczne Góry azji Centralnej
BIsZkEk � ala arCHa � JEZIOrO Issyk kUl � karakOl � kOCHkOr
sON kUl � BIsZkEk

 Terminy Ceny

06.06. – 13.06.2020 4250 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 

kIrGIsTaN 8

polującego z użyciem orła. Po przy-
jeździe do wioski Kochkor zobaczy-
my jak wyrabia się tradycyjne weł-
niane dywany. Nocleg w lokalnym 
domostwie.

 � 6 dzień
Przejazd w kierunku drugiego co 
do wielkości jeziora w Kirgistanie 
– Son Kul. Jezioro jest najwyżej po-
łożonym jeziorem górskim w Kirgi-
stanie, na wysokości 3 013 m n.p.m. 
Czas wolny na eksplorację dziewi-
czej natury w okolicach jeziora. Ko-
lacja i nocleg w jurtach.

 � 7 dzień
Po spotkaniu z lokalną społeczno-
ścią przejazd w kierunku stolicy 
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sah, meczet Bolo Khauz, cytadela 
Ark, Poi Kalyan, Trading Dome, 
medresa Abdullazzikhana, meczet 
Magoki Attoron, Lyabi Hauz, Kha-
naka, medresa Nodir Devan-Begi, 
Synagoga. 

 � 9 dzień
Przejazd do Samarkandy. Po dro-
dze zwiedzanie letniej rezydencji 
ostatniego emira Buchary Sitora-
-Mokhi Khosa oraz zwiedzanie 
miasta Shahrisabz (Ak Saray Palace, 
kompleks Dorut Tilovat, kompleks 
Dorus-Soadat). Kolacja i nocleg w 
domu gościnnym w Samarkandzie. 

 � 10 dzień 
Zwiedzanie Samarkandy, m.in.: 
architektoniczny zespół Registan, 
mauzoleum Gur-Emir, mauzoleum 

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Turkmenistanu.

 � 2 dzień
Przylot do Aszchabadu (stolicy 
Turkmenistanu). Przejazd do ho-
telu na nocleg. Przejazd do Mary, 
zwiedzanie starożytnego miasta 
Merv – powstałe na skrzyżowaniu 
dróg Jedwabnego Szlaku stało się 
jednym z największych miast sta-
rożytnego świata oraz jedną z naj-
ważniejszych stolic Islamu. Zwie-
dzanie: Gyz Gala, Erk Gala, Soltan 
Gala, Soltan Sanjar Mausoleum, Ibn 
Zeid Mausoleum. 

 � 3 dzień  
Powrót do Aszchabadu. Zwiedza-
nie miasta: Arka Neutralności, Park 

Niepodległości, Muzeum Narodo-
we, niesamowity Meczet Ertoghrul 
Gazi.  

 � 4 dzień
Zwiedzanie Nisa (UNESCO). Wizy-
ta w stadninie i podziwianie dumy 
Turkmenów – koni Akhal-Teke. Noc-
leg w namiotach w Darwaza.

 � 5 dzień
Przejazd do Uzbekistanu. Nocleg w 
hotelu w Chiwie.

 � 6 dzień 
Wyjazd na zwiedzanie Chiwy, m.in.: 
pomnik Al Khorezmiy, medresa cha-
na Muhammada Amina i Kalta Mi-
nor, kompleks pałacowy Kuhna Ark, 
medresa Muhammada Rakhimkha-
na, minaret i medresa Islam-Khodja, 
meczet Djuma, Ota Darvaza (Brama 

azja Centralna
asZCHaBaD � MErV � NIsa � CHIWa � BUCHara � sHaHrIsaBZ � saMarkaNDa � TasZkIENT � HUDJaND � IskaNDarkUl � DUsZaNBE 
aŁMaTy � aŁTyN-EMEl � kaNION CHaryN � karakOl � TaMGa � kOCHkOr � CHON kEMIN � BIsZkEk

TUrkMENIsTaN, UZBEkIsTaN, TaDŻykIsTaN, kaZaCHsTaN, kIrGIsTaN NOWOŚć! 23

Ojca), meczet Ak, łaźnie Anushakan, 
Palvan Darvaza (Brama Wojownika), 
medresa Alakuliana, medresa Qu-
tlugha Murada Inaqa, Karawanseraj 
chana Tima Allaha Kuli i bazar, kom-
pleks Tash Hauli.

 � 7 dzień
Przejazd przez pustynię pomiędzy 
Kara-Kum (czarne piaski) a Kizyl-
-Kum (różowe piaski) do Buchary. Po 
drodze postój przy rzece Amudarya 
– znanej wielu zachodnim podróż-
nikom jako Oxus. Kolacja i nocleg w 
Bucharze.

 � 8 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Buchary, m.in.: pozostałości po mu-
rach miejskich i bramie, mauzoleum 
Samonida, kompleks Kosh Madra-
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czynek i spacery nad jezioro Issyk-
-Kul. 

 � 20 dzień 
Po śniadaniu wizyta w wiosce Bo-
konbaevo w celu uczestnictwa w 
pokazie polowania orłów. A w dro-
dze do Kochkor zwiedzanie wioski 
Kyzyl-Tuu – słynnej z produkcji jurt. 
Wizyta w wytwórni dywanów – po-
kaz i możliwość zakupów. Kolacja i 
nocleg w domu gościnnym.

 � 21 dzień
Przejazd do Parku Narodowego 
Chon-Kemin. Spacer po parku 
(opcjonalnie przejażdżka na ko-
niach). Nocleg w domu gościnnym.

 � 22 dzień 
Przejazd do Biszkek. Po drodze wi-
zyta w Wieży Burana. Zwiedzanie 
stolicy Kirgistanu: bazar Osh, Plac 
Ala-Too, Park Oak, Plac Zwycięstwa. 
Pożegnalny wieczorek folklory-
styczny.  

 � 23 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy.

 Terminy Ceny

06.06. – 28.06.2020 14050 PLN + 1000 USD

Śniadania + obiadokolacje 
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Rukhobod, meczet Bibi-Khonym, 
bazar Siab, Shakh-i-Zinda, Khazarat-
-Khizir, muzeum w starożytnej osa-
dzie Afrosiab, obserwatorium oraz 
muzeum Ulugbek. Przejazd pocią-
giem do Taszkientu. Kolacja i nocleg 
w domu gościnnym.  

 � 11 dzień  
Wyjazd na zwiedzanie miasta, m.in.: 
Mauzoleum Kaffal Sashi, zespół 
architektoniczny Khazrat Imam, 
kompleks Barak-Khan Madrassah, 
meczety Juma i Tillya Sheikh, plac 
Hast Imam, bazar Chorsu, metro w 
Taszkiencie. 

 � 12 dzień 
Przejazd na granicę Uzbekistanu z 
Tadżykistanem. Dalej do Hudjand. 
Zwiedzanie miasta: Plac Puszkina, 
forteca Timura Malika, Mauzoleum 
Muslihiddin, Bazar Panshanbe, Pa-
łac Arbob. 

 � 13 dzień 
Przejazd do Duszanbe poprzez Sah-
ristan i Przełęcz Anzob. Po drodze 
postój przy jeziorze Iskandarkul. 

 � 14 dzień 
Całodzienne zwiedzanie Duszanbe: 
muzeum Narodowe Tajik, Flaga Ta-
jik, główny plac miasta, bazar Mehr-
gon. Przejazd do Fortecy Hissar. 

 � 15 dzień 
Przelot do Ałmaty w Kazachstanie. 
Zwiedzanie Ałmaty: Plac Republi-
ki, Pomnik Niepodległości. Spacer 
poprzez Stare Miasto do Parku 
Panfilov, Katedra Zenkov, Muzeum 
Centralne, Muzeum Instrumentów, 
Teatr Abaj, bazar. 

 � 16 dzień 
Przejazd do Parku Narodowego Ał-
tyn-Emel poprzez Kapchigay, tamę 
na rzece Ili oraz góry. Wizyta na 
„Śpiewającej Wydmie”, 150 metrów 

wysokości! Kolacja i nocleg w domu 
gościnnym prowadzonym przez lo-
kalną rodzinę. 

 � 17 dzień  
Przejazd do Kanionu Charyn. Wy-
cieczka piesza po kanionie. Przejazd 
do wioski Shatty. Wycieczka nad 
jezioro Kol-Sai. Zakwaterowanie w 
prywatnym domu gościnnym pro-
wadzonym przez lokalną rodzinę.

 � 18 dzień 
Przekroczenie granicy z Kirgista-
nem i przejazd do Karakol. Zwie-
dzanie miasta: Meczet Dungan, 
Cerkiew, Muzeum Mikhail Prjeva-
slky. 

 � 19 dzień
Przejazd w kierunku Tamga. Po dro-
dze wizyta w malowniczym wąwo-
zie Jeti-Oguz. Wizyta w Kanionie 
Skazka. Zakwaterowanie w jurtach 
(4-osobowe). Czas wolny na odpo-
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Bezkresne stepy Azji Środkowej 
były miejscem narodzin wielkich 
narodów, które pretendowały do 
panowania nad światem. To stąd 
wywodziły swój ród plemiona Uj-
gurów, które zwane przez Rzymian 
Awarami były przyczyną wielkich 
utrapień Cesarstwa Bizantyjskiego. 
Stąd pochodziły plemiona tatarskie, 
które zaludniły czarnomorskie ste-
py i osiedliły się na Krymie. Stąd po-
chodziły plemiona tureckie, które w 
swej ekspansji na zachód stworzyły 
Imperia w  Azji Mniejszej, wpierw 
Seldżucy, a  potem Ottomanowie. 
Ci ostatni stworzyli Imperium przed 
którym drżała cała Europa. Stąd wy-
wodzili się władcy Chin i Wielcy Mo-
gołowie – władcy Indii. Tu narodzili 
się i żyli wielcy wodzowie Dżyngis 
Chan i Tamerlan. Pozostawili po 
sobie wspaniałe stolice, pełne prze-
pięknych budowli i międzynarodo-
wej atmosfery Jedwabnego Szlaku. 
Krainy wielkich rzek i wielkich bez-
litosnych pustyń. Krainy koczow-
niczych plemion, żyjących w rytm 
zmian pór roku. Krainy niezwykle 
twardych ludzi zahartowanych w 
ciągłych bojach z surową naturą. 
Ludzi, którzy na zawołanie chary-

zmatycznego przywódcy porzucali 
swoje jurty, aby ruszyć na podbój 
bogatych krain leżących tysiące ki-
lometrów od ich pastwisk. Trzeba 
było dopiero XIX-wiecznej techniki 
militarnej i  organizacji, aby krainy 
te dostały się pod panowanie Im-
perium Rosyjskiego. Pomimo wie-
lokrotnych krwawych prób wyzwo-
lenia, trzeba było upadku Związku 
Radzieckiego, aby krajom tym uda-
ło się uzyskać niezależność. O cał-
kowitej swobodzie trudno jednak 
tu mówić. I  o  demokracji. Krajami 
tymi żądzą na wzór dawnych ple-
miennych Chanów (Chagan – tytuł 
królewski) rody arystokratyczne 
byłych sekretarzy miejscowych KC. 
Rządzą w  oparciu o milicję oraz 
służby specjalne i bez skrupułów 
bogacą się dzięki zasobom natu-
ralnym i  uwłaszczeniu się na pań-
stwowych przedsiębiorstwach. Jak 
zwykle bywa w takich krajach po-
ziom bezpieczeństwa jest o wiele 
wyższy niż w krajach demokratycz-
nych. A  szczególną troską otacza 
się turystów. Trzeba przyznać, że 
władcy Uzbekistanu nie pożałowali 
środków na odrestaurowanie wielu 
zabytkowych meczetów i medres.
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 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Uzbekistanu.

 � 2 dzień
Przylot do Taszkientu. Wyjazd na 
zwiedzanie miasta, m.in. Mauzo-
leum Kaffal Sashi, zespół architekto-
niczny Khazrat Imam, kompleks Ba-
rak-Khan Madrassah, meczety Juma 
i Tillya Sheikh, plac Hast Imam, 
bazar Chorsu, metro w Taszkiencie. 
Późnym popołudniem przelot do 
Urgench, transfer do baśniowego 
miasta Chiwa.

 � 3 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Chiwy, m.in. 
pomnik Al Khorezmiy, medresa cha-
na Muhammada Amina i Kalta Mi-
nor, kompleks pałacowy Kuhna Ark, 
medresa Muhammada Rakhimkha-
na, minaret i medresa Islam-Khodja, 
meczet Djuma, Ota Darvaza (Brama 
Ojca), meczet Ak, łaźnie Anushakan, 
Palvan Darvaza (Brama Wojownika), 
medresa Alakuliana, medresa Qu-
tlugha Murada Inaqa, Karawanseraj 
chana Tima Allaha Kuli i bazar, kom-
pleks Tash Hauli.

 � 4 dzień
Przejazd przez pustynię pomiędzy 
Kara-Khum (czarne piaski) a Kizyl-
-Kum (różowe piaski) do Buchary. Po 
drodze postój przy rzece Amudarya 
– znanej wielu zachodnim podróż-
nikom jako Oxus.

 � 5 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Buchary m.in. 
zwiedzanie pozostałości po murach 
miejskich oraz bramie, mauzoleum 

Samonida, kompleks Kosh Madra-
sah, meczet Bolo Khauz, cytadela
Ark, Poi Kalyan, Trading Dome, me-
dresa Abdullazzikhana, meczet Ma-
goki Attoron, Lyabi Hauz, Khanaka 
oraz medresa Nodir Devan-Begi, 
Synagoga.

 � 6 dzień
Przejazd do Samarkandy. Po drodze 
zwiedzanie letniej rezydencji ostat-
niego emira Buchary Sitora-Mokhi 
Khosa.

 � 7 dzień
Zwiedzanie Samarkandy, m.in. ar-
chitektoniczny zespół Registan, 
mauzoleum Gur-Emir, mauzoleum 
Rukhobod, meczet Bibi-Khonym, 
bazar Siab, Shakh-i-Zi nda, Khaza-
rat-Khizir, muzeum w starożytnej 
osadzie Afrosiab, obserwatorium 
oraz muzeum Ulugbek.

 � 8 dzień
Przejazd do Taszkientu. Czas wol-
ny. W miarę możliwości wieczorny 
spektakl w Alisher Navoi Opera & 
Ballet Theatre zbudowanym przez 
japońskich więźniów w 1947 r. Kola-
cja w lokalnej restauracji, następnie 
przejazd na lotnisko.

 � 9 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy.

Jedwabny szlak
TasZkIENT � CHIWa � BUCHara � saMarkaNDa � TasZkIENT

 Terminy Ceny

26.04. – 04.05.2020 4550 PLN + 500 USD

26.09. – 04.10.2020 4350 PLN + 500 USD

Śniadania + obiadokolacje 

UZBEkIsTaN 9
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teatrze na londyńskim West End 
(koszt uzależniony od wybranego 
spektaklu).

 � 4 dzień
Zwiedzanie słynnej Galerii Figur 
Woskowych Madame Tussauds. 
Czas wolny na zakupy bądź wizyta 
w Muzeum Brytyjskim (zwiedza-
nie indywidualne, wstęp bezpłatny). 
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy.

EURoPA - AnGLIA 

Należąca do zjednoczonej Europy, 
lecz oddzielona wodami kanału, 
który Anglicy nazywają Angielskim, 
a Francuzi kanałem La Manche, 
Wielka Brytania zachowała swoją 
intrygującą specyfikę. Wielowieko-
wa historia Wysp Brytyjskich obfitu-
je w wydarzenia krwawe i tajemni-
cze, spiski i intrygi dworskie, walki o 
tron, podboje i grabieże oraz wiele 
takich, które wpłynęły na historię 
świata. Od  tysiąclecia, dzięki „dę-
bowym murom” stworzonym przez 
wielką flotę, na wyspę nie wtargnę-
ły obce armie. To sprawia, że niko-
go nie dziwi, gdy ktoś mieszka w 
średniowiecznym zamku, oraz że 
używa sprzętów i  naczyń, którymi 
posługiwali się jego przodkowie 
przed wiekami. Anglicy słyną ze 
swego zamiłowania do tradycji. 
Widać to na każdym kroku, po-
czynając od słynnych londyńskich 
taksówek i meloników urzędników 
państwowych i bankowych po mi-
łość i uwielbienie okazywane człon-
kom rodziny królewskiej. 
Londyn był przez wiele lat stolicą 
Imperium, nad którym nie zacho-
dziło słońce. Kraj bogacił się dzięki 
wpływom z kolonii, wśród których 
perłę stanowiły Indie. Pomimo 
upadku Imperium ślady zamierz-
chłego bogactwa widać do dziś 
w monumentalnych budowlach i 
pałacach, w  nadbrzeżach Tamizy, 
do których niegdyś przybijały wy-
ładowane kosztownościami i przy-
prawami statki Kompanii Indyjskiej 
oraz nierzadko obładowane łupami 
okręty słynnych korsarzy. Można to 
również zauważyć w  mentalności 
samych Anglików. Słynnej „country-
side” – wsi angielskiej, zachwyca-
jącej swoim urokiem (nie chodzi 
tu tylko o  chaty wieśniaków, ale 
również, a może przede wszystkim, 
o otoczone parkami pałace i dwo-
ry ziemiaństwa) poświęciło swoje 
wiersze i płótna wielu poetów i 
malarzy. 
Proponujemy Państwu 10-dniową 
trasę po najpiękniejszych miejscach 
Anglii i Szkocji oraz krótką, cztero-
dniową wycieczkę do Londynu. 

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Londynu. Transfer do hotelu. Prze-
jazd komunikacją miejską do cen-
trum miasta na spacer po Piccadilly 
Circus, Soho, Chinatown, Leicester 
Square, Trafalgar Square z kolumną 
Nelsona, czas wolny na indywidu-
alne zwiedzanie Galerii Narodowej 
(malarstwo) z najcenniejszą kolekcją 
impresjonistów (wstęp bezpłatny).

 � 2 dzień
Zwiedzanie miasta metrem i na pie-
chotę, m.in. dzielnica Westminster 
– Opactwo Westminster, budynki 
Parlamentu ze słynnym Big Benem, 
Whitehall z siedzibą premiera na 

Downing St. 10, budynki rządowe, 
koszary Gwardii Konnej, Park św. Ja-
kuba, Pałac Buckingham. Czas wolny 
na Oxford Street – najsłynniejszej 
ulicy handlowej w Londynie.

 � 3 dzień
Zwiedzanie miasta komunikacją 
publiczną: katedra św. Pawła, Te-
atr szekspirowski Globe, Tower of 
London (symbol przetrwania mo-
narchii), miejsce wielu strasznych i 
krwawych epizodów historii Anglii 
z imponującą kolekcją klejnotów 
koronnych, a wśród nich najsłyn-
niejszy diament świata Koh-i-Noor. 
Rejs statkiem po Tamizie. Wie-
czorem fakultatywnie spektakl w 

 Terminy Ceny

11.06. – 14.06.2020 1990 PLN + 140 GBP

Śniadania 

lONDyN 4

londyn
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 � 1 dzień 
Przelot do Londynu (przelot bezpo-
średni PLL LOT). Zwiedzanie stolicy 
Wielkiej Brytanii: Park św. Jakuba, 
Whitehall, siedziba premiera Down-
ing St. 10, Trafalgar Square, spacer 
po chińskiej dzielnicy, Piccadilly 
Circus. Zwiedzanie National Gallery. 
Możliwość zwiedzenia gabinetu fi-
gur woskowych Madame Tussauds.

 � 2 dzień
Zwiedzanie katedry św. Pawła, 
słynnego Globe Theatre – teatru 
Szekspira oraz Tower of London. 
Rejs stateczkiem po Tamizie. Po 
południu zwiedzanie powozowni 
królewskiej, części pałacu Buckin-
gham – rezydencji królowej Elżbie-
ty II, m.in. złota kareta koronacyjna. 
Przejazd do Coventry.

 � 3 dzień
Przejazd do Yorku, jednego z naj-
lepiej zachowanych średniowiecz-
nych miast Anglii. Zwiedzanie 
katedry York Minster. Przejazd do 
Durham, zwiedzanie gotyckiej ka-
tedry. Nocleg w okolicy Newcastle.

 � 4 dzień
Przekroczenie dawnej granicy po-
między Anglią i Szkocją, przejazd 
przez Park Narodowy Northumber-
land, po drodze krótkie zwiedzanie 
zachowanych fragmentów Muru 
Hadriana. Przejazd przez Szkockie 
Pogranicze – region, który był na-
tchnieniem w twórczości Waltera 
Scotta. Zwiedzanie średniowiecz-
nych opactw w Jedburgh i Melrose. 
Krótkie zwiedzanie Glasgow – plac 
Jerzego, który jest nowym centrum 
miasta z wiktoriańskim ratuszem i 
średniowieczna katedra św. Mungo, 
patrona miasta. Nocleg w Glasgow.

 � 5 dzień
Przejazd przez krainę legend i ba-
śni – cudowne widoki na Highlands 
i góry Grampian. Przyjazd do Fort 
William – miasteczka położonego u 
stóp najwyższego szczytu Wielkiej 
Brytanii Ben Nevis, zwiedzanie wy-
stawy „Skarby Ziemi” ze wspania-
łymi okazami minerałów i kamieni 
szlachetnych. Przejazd do Mallaig i 
dalej promem na niezwykłą, często 
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spowitą przez mgły, tajemniczą wy-
spę Skye. Nocleg w okolicach Kyle 
of Lochalsh.

 � 6 dzień
Podziwianie najbardziej malow-
niczego zamku w Szkocji – Eilean 
Donan Castle. Przejazd przez High-
lands, najbardziej dzikie i malowni-
cze tereny północnej Szkocji. Wizy-
ta w zamku Urquhart nad słynącym 
ze swego potwora jeziorem Loch 
Ness. Nocleg w okolicach Aviemore.

 � 7 dzień
Wizyta w jednej z wielu w Szkocji 
destylarni whisky, czyli „wody ży-
cia” – degustacja. Następnie wizyta 
w jednej z najważniejszych twierdz 
Królestwa – Stirling Castle. Nocleg 
w okolicy Edynburga.

 � 8 dzień
Zwiedzanie romantycznego pałacu 
Linlithgow, gdzie urodziła się kró-
lowa Szkotów – Maria Stuart. Zwie-
dzanie stolicy Szkocji – Edynburga, 
objazd Nowego Miasta i spacer po 
Royal Mile, trakcie królewskim po-
łożonym na skale wulkanicznej po-

między zamkiem a pałacem królew-
skim Hollyroodhouse. Zwiedzanie 
głównego kościoła prezbiteriań-
skiego High Kirk of St. Giles z kaplicą 
rycerzy orderu ostu. Dla chętnych 
wieczór szkocki – kolacja z pokazem 
tańców z różnych regionów Szkocji. 
Nocleg w okolicy Edynburga.

 � 9 dzień
Przejazd do Stratford upon Avon 
– spacer po historycznym cen-
trum miasteczka, gdzie urodził się 
i mieszkał największy pisarz Anglii 
– William Shakespeare. Nocleg w 
okolicy Coventry.

 � 10 dzień
Przejazd do zamku Warwick i zwie-
dzanie średniowiecznej twierdzy an-
gielskiej. Przejazd na lotnisko. Przelot 
samolotem rejsowym do Warszawy 
(przelot bezpośredni PLL LOT).

 Terminy Ceny

17.07. – 26.07.2020 4890 PLN + 250 GBP

Śniadania 
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Polecamy Państwu spotkanie z 
Wiedniem, dawną rezydencją cesa-
rzy niemieckich i stolicą potężnej 
monarchii austro-węgierskiej. W 
pięknym Wiedniu odnajdą Państwo 
wyjątkową atmosferę, na którą zło-
żyły się: zamiłowanie do porząd-
ku odziedziczone po niemieckich 
przodkach, rycerskość pokoleń Sło-
wian i włoska elegancja wyczuwal-
na w nastroju miasta nad modrym 
Dunajem. 
Wiedeń to światowa stolica muzyki, 
to tak wielkie nazwiska jak Heydn, 
Mozart, Beethowen, Schubert, 
Brahms, Mahler. Tu rozpoczęła się 
światowa kariera Fryderyka Cho-
pina, a słynne białe lipcany w Hisz-
pańskiej Szkole Jazdy tańczą w takt 
muzyki Straussów – królów walca. 
Wiedeń to wspaniałe zamki i pała-
ce, monumentalne kościoły (z perłą 

gotyku – katedrą Św. Szczepana), 
a także wspaniałe budowle sece-
syjne. Koniecznie trzeba zobaczyć 
Schonbrunn – jedną z największych 
rezydencji w Europie. Pałac z 1441 
pokojami, z  których 390 to sale re-
prezentacyjne, a 139 to kuchnie. 
Na szlaku naszej wędrówki pojawią 
się liczne ślady polskie. Budzący 
najwięcej dumy Kahlenberg, gdzie 
rozpoczęła się zwycięska ofensy-
wa Jana III zwana Odsieczą Wie-
deńską. Nie wolno zrezygnować z 
pozostałych atrakcji Wiednia i mię-
dzy innymi warto zatrzymać się na 
Grinzingu, aby spróbować wybor-
nego wina, a także wpaść na Prater 
i oddać się szaleństwu na jednej z 
najsłynniejszych karuzeli świata. 
Na miłośników atrakcji kulturalnych 
czeka jedna z najwspanialszych na 
świecie Opera.

Barokowa Perła nad Dunajem

 � 1 dzień 
Przejazd do hotelu w pobliżu Braty-
sławy.

 � 2 dzień
Przejazd do Wiednia: na początek 
przejedziemy tzw. Ringiem – naj-
bardziej znaną ulicą Wiednia (Ring-
strasse), przy której znajdują się 
reprezentacyjne budowle z czasów 
Franciszka Józefa: Nowy Ratusz, 
Parlament, Opera Państwowa, uni-
wersytet, neogotycki Kościół Wo-
tywny. Następnie spacer po Starym 
Mieście (lista UNESCO): zobaczymy 
symbol miasta – katedrę Św. Szcze-
pana z cennym wyposażeniem, 
barokową kolumnę morową, Figa-
ro Haus (wiedeński dom Mozarta), 
romański kościół św. Ruprechta, 
dzielnice grecką i żydowską, plac 
Freyung z kościołem szkockim i 
Pałac Kińskich – miejsce narodzin 
Józefa Poniatowskiego, najstarszy 
plac Wiednia Am Hof pamiętający 
czasy rzymskie, ulubiony kościół 
cesarzowej Sisi (Św. Piotra z bogato 
zdobionym wnętrzem), wiedeńską 
secesję, słynne kafejki Sachera czy 
Central, krypty cesarskie Habsbur-
gów w Kościele Kapucynów. Czas 
wolny. Powrót do hotelu.

 � 3 dzień
Przejazd po współczesnym Wiedniu, 
dzielnica Prater, plac Karola i baro-
kowy kościół Św. K. Boromeusza 
(najpiękniejsza budowla barokowa 
Wiednia), plac Św. Michała i wejście 

do Hofburga (dawnej rezydencji 
cesarskiej), zwiedzanie słynnego 
skarbca Habsburgów m.in. klejno-
tów koronnych, Stallburg – stajnie 
lipicanów (HDSJ), następnie prze-
jazd do Schonbrunn (byłej letniej 
rezydencji cesarskiej) – zwiedzanie 
komnat cesarskich i parku (lista 
UNESCO). Powrót do hotelu.  

 � 4 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Wiednia. Plac 
Teresy i światowej sławy Muzeum 
Historii Sztuki, zawierające cenne 
zbiory malarstwa europejskiego 
czy zbiory sztuki orientalnej, wie-
deńska Kunstkamera jako gabinet 
osobliwości, następnie spacer po 
Belwederze (niezwykły zespół 
parkowo-pałacowy), przejazd na 
wzgórze Kahlenberg (skąd rozpo-
częła się szarża polskiej husarii w 
1683 r.), wizyta w polskim kościele 
Św. Józefa z pamiątkami Odsieczy 
Wiedeńskiej, punkt widokowy na 
Wiedeń i Dunaj. Na koniec degusta-
cja wina w  miejscowej winiarni na 
Grinzingu, czas wolny. Powrót do 
hotelu.

 � 5 dzień
Przejazd do Warszawy przez Cie-
szyn.

 Terminy Ceny

10.06. – 14.06.2020 1050 PLN + 85 EUR

Śniadania + obiadokolacje

WIEDEŃ 5
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 � 1 dzień 
Przejazd do hotelu w okolicy Braty-
sławy.

 � 2 dzień
Przejazd do stolicy Chorwacji – 
Zagrzebia. Spacer po centrum 
rozpoczniemy przy Katedrze na 
wzgórzu Kapitol, następnie spacer 
do Górnego Miasta, przejście na 
plac Bana Jelacica, który jest gwar-
nym centrum miasta. Wizyta w na 
terenie jednego z najpiękniejszych 
cmentarzy w Europie – Mirogoju. 
Czas wolny na samodzielne spacery 
w centrum miasta. 

 � 3 dzień
Przejazd do Parku Narodowego Je-
zior Plitwickich (UNESCO). Spacer 
po terenie, na którym położone 
są jeziora Górne i Dolne. W sumie 

16 turkusowych zbiorników połą-
czonych ze sobą niezliczoną ilością 
wodospadów. Rejs statkiem po 
największym jeziorze Kozljak. Prze-
jazd do Zadaru, gdzie stare miasto 
to mozaika wspaniałej architektury 
wybudowana na rzymskich funda-
mentach. Spacer po rzymskim fo-
rum, bizantyjski kościół św. Donata, 
romańska katedra św. Anastazji, re-
nesansowa loggia miejska i nowo-
czesne organy morskie. 

 � 4 dzień
Dzień rozpoczniemy od wizyty w 
Szybeniku, najstarszej słowiańskiej 
osadzie na wybrzeżu Adriatyku, 
nazywanej też Krzesimirowym Mia-
stem. Główną atrakcją miasta jest 
renesansowa Katedra św. Jakuba 
(UNESCO), budowana przez ponad 

CHOrWaCJa, BOŚNIa I HErCEGOWINa, CZarNOGÓra

Bałkańska Przygoda 
ZaGrZEB � Park NarODOWy JEZIOr PlITWICkICH � ZaDar � sIBENIk � TrOGIr � sPlIT � DUBrOWNIk
PErasT � kOTOr � BUDVa � sTary Bar � JEZIOrO skaDarskIE � POCITJElI � BlaGaJ � MOsTar
saraJEWO � JaJCE � BaNJa lUka � VaraZDIN

100 lat. Spacer wąskimi ulicami 
wokół katedry pozwoli nam zapo-
znać się z wspaniałymi zabytkami 
miasta i jego niepowtarzalną at-
mosferą. Następnie wizyta w „Małej 
Wenecji” czyli Trogirze (UNESCO), 
gdzie maleńka wyspa stanowi hi-
storyczne centrum miasta. Do mia-
sta wejdziemy zabytkową Bramą 
Lądową. Zachwyci nas Katedra św. 
Wawrzyńca z bogato dekorowanym 
romańskim portalem oraz górują-
cą nad miastem wieżą. Zobaczymy 
także Ratusz, miejską loggię oraz 
wieżę św. Marka. Przejazd do sto-
licy Dalmacji – Splitu (UNESCO). 
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy 
od wizyty w podziemiach pałacu 
cesarza Dioklecjana, jedynej dobrze 
zachowanej części oryginalnej za-

Zapraszamy do udziału w Bałkań-
skiej Przygodzie! Trasa wycieczki 
została starannie przygotowana i 
poprowadzi nas przez najciekawsze 
i najpiękniejsze miejsca Chorwacji, 
Czarnogóry oraz Bośni i Hercego-
winy. Region ten jest bardzo zróż-
nicowany geograficznie i obejmuje 
wspaniałe pasma górskie, wchodzą-
ce w skład masywu Gór Dynarskich, 
wodospady, rzeki i zatoki. Chor-
wackie wybrzeże skąpane jest w 
słońcu i może poszczycić się ponad 
tysiącem wysp zanurzonych w la-
zurowym morzu. Przy wybrzeżu 
Adriatyku przycupnęły historyczne 
miasta Zadar, Szybenik, Split, Tro-
gir, Kotor, Budva i perła Adriatyku 
– Dubrownik. Wszystkie znalazły 
się na naszej trasie. Każde posiada 
niepowtarzalną atmosferę i labirynt 
wąskich uliczek będących kluczem 
do poznania burzliwej historii re-
gionu. Miejsca, w których przenika-
ły się przez wieki wpływy greckie, 
rzymskie, słowiańskie, osmańskie i 
austro-węgierskie. Bośnia i Herce-
gowina to nadal mało odkryty skarb 
Bałkanów. Tu wybraliśmy dla Pań-
stwa najbardziej interesujące miej-
sca – Mostar, ze wspaniałą starów-
ką i przepięknym Starym Mostem, 
Blagaj – największe wywierzysko na 
terenie Bałkanów, kosmopolityczne 
Sarajewo oraz malowniczo położo-
ne Jajce. Podczas naszej wyprawy 
będzie także okazja do spróbowa-
nia lokalnych smakołyków: burek, 
ćievapy na sarajewskiej Baszczar-
szji, świeżych owoców – wszystko 
doprawione wspaniałymi regional-
nymi winami. Gościnni i życzliwi 
gospodarze regionu będą dodatko-
wym atutem tej wyprawy.



73EURoPA - BAŁKAnY 

budowy miasta. Następnie udamy 
się do Katedry św. Dujama, świątyni 
Jowisza, bramy Złotej oraz na Plac 
Narodowy. Czas wolny na najpięk-
niejszym deptaku nadmorskim Dal-
macji – Riwie.  

 � 5 dzień
Przejazd magistralą adriatycką 
przez Riwierę Makarską w kierunku 
Dubrownika (UNESCO), nazywane-
go „Perłą Adriatyku”. Zwiedzanie 
starego miasta otoczonego wień-
cem murów obronnych rozpocz-
niemy od Bramy Pile, przejście 
do fontanny Onufrego, wizyta w 
Klasztorze Franciszkanów, spacer 
główną ulicą starówki obok Pałacu 
Rektorów do Katedry i dalej do sta-
rego portu, skąd ruszymy statkiem 
na krótki rejs, aby podziwiać pano-

ramę miasta od strony morza (rejsy 
odbywają się tylko przy dobrych 
warunkach atmosferycznych). 
Przejazd na granicę z Czarnogórą. 
Kontynuacja przejazdu wzdłuż Za-
toki Kotorskiej do Perastu. Wizyta w 
Kotorze (UNESCO), gdzie kamienice, 
kościoły i cerkwie ulokowane przy 
wąskich i krętych ulicach otoczone 
są murami obronnymi, wznoszący-
mi się 300 m nad starym miastem. 
Zwiedzanie historycznego centrum 
z Katedrą św. Tripuna, cerkwiami św. 
Łukasza i Mikołaja i Placem Broni. 

 � 6 dzień
Rano przejazd do Starego Baru, 
spacer po ruinach jednego z naj-
starszych miast w Czarnogórze oto-
czonego starymi gajami oliwnymi. 
Przejazd do miejscowości Virpazar i 

rejs po jeziorze Szkoderskim – naj-
większym jeziorze na Bałkanach, 
jednocześnie rezerwacie ptactwa 
i parku narodowym. Po południu 
przejazd do Budvy, największego 
kurortu w tej części Adriatyku, spa-
cer po zrekonstruowanym Stary 
Mieście, czas wolny na nadmorskiej 
promenadzie. 

 � 7 dzień
Przejazd do Bośni i Hercegowiny. 
Postój w miejscowości Pocitjeli po-
łożonej na stromym zboczu nad 
Neretwą. Kolejnym punktem pro-
gramu będzie wizyta w miasteczku 
Blagaj, gdzie zobaczymy najwięk-
sze wywierzysko na Bałkanach i 
jedno z najciekawszych w Europie, 
gdzie z siłą 43 m3 na sekundę rze-
ka Buna wypływa z podziemnego 
korytarza. W tym samym miejscu 
znajduje się klasztor derwiszy, je-
den z najciekawszych przykładów 
architektury i kultury osmańskiej na 
terenie Bośni i Hercegowiny. Prze-
jazd do Mostaru (UNESCO) i zwie-
dzanie Starego Miasta. Zobaczymy 
kamienny most – serce i wizytówkę 
miasta, meczet Koski Mehmed, ko-
lorowy bazar Kujundziluk, Krzywy 
Most. Po zwiedzaniu zakwatero-
wanie i czas wolny na samodzielne 
spacery po mieście. Wieczorem ko-
lacja i nocleg w Mostarze.

 � 8 dzień
Przejazd malowniczą doliną Nere-
twy przez miejscowość Jablanica 
do stolicy Bośni i Hercegowiny 
– Sarajeva. Zwiedzanie miasta sta-
nowiącego przez wieki mieszankę 
kultur, religii i architektury. Sarajew-
ska czarszija oczaruje nas atmosferą 
orientu. Zajrzymy do największego 
meczetu Gazi Husrev Bega, zoba-

czymy Sebilj – fontannę, serce sta-
rego bazaru, Ratusz Miejski, most 
na którym dokonano zamachu na 
Franciszka Ferdynanda oraz Sta-
rą Cerkiew Prawosławną i katedrę 
pw. Serca Jezusowego. Następnie 
przejazd w kierunku miejscowości 
Jajce, która nazywana jest muzeum 
pod otwartym niebem. Jajce usy-
tuowane są w miejscu, gdzie rzeka 
Piva wpada do Vrbasu, tworząc 
niezwykle malowniczy wodospad. 
Miejsce to uważane jest za jedno z 
najbardziej malowniczych miejsc 
w Bośni i Hercegowinie. Spacer po 
zabytkowym centrum to poznanie 
burzliwej historii miasta – średnio-
wieczna twierdza, bramy, bastiony, 
meczet i tradycyjne muzułmańskie 
domy. 

 � 9 dzień
Przejazd w kierunku Banja Luki, 
a następnie w kierunku granicy z 
Chorwacją. Przejazd do Varazdinu 
i zwiedzanie miasta nazywanego 
„małym Wiedniem”. Miasto festiwa-
li może pochwalić się wspaniałą sta-
rówką. Do najważniejszych zabyt-
ków należą: ratusz miejski, kościół 
św. Mikołaja, kościół Franciszkanów, 
zamek oraz miejska nekropolia o 
unikalnej parkowej architekturze. 
Przejazd w kierunku Bratysławy na 
nocleg.

 � 10 dzień
Wyjazd w kierunku Polski. Po dro-
dze planowane krótkie postoje. 
Przyjazd do Warszawy.

 Terminy Ceny

04.09. – 13.09.2020 2590 PLN + 140 EUR

Śniadania + obiadokolacje
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 � 1 dzień 
Odjazd autokaru przez przejście 
graniczne w Cieszynie. Nocleg w 
hotelu.

 � 2 dzień
Przejazd do Belgradu – to najwięk-
sze miasto, jednocześnie jedno z 
najciekawszych miejsc w kraju. Sto-
lica Serbii położona jest w miejscu, 
gdzie rzeka Sawa łączy się z Duna-
jem. Zwiedzanie miasta rozpocznie-
my od panoramicznego przejazdu 
przez Nowy Belgrad, następnie cer-
kiew św. Sawy, wizyta w Twierdzy 
Kalemegdan, z której roztaczają się 
wspaniałe widoki na miasto, spa-
cer po głównej ulicy miasta – ulicy 
Księcia Michała. Przejazd do miej-
scowości Topola, gdzie na wzgórzu 
Opalenac zobaczymy monumen-
talną cerkiew św. Jerzego, w której 
znajduje się ponad 700 kompozycji 

skopiowanych z najważniejszych 
serbskich monastyrów. 

 � 3 dzień
Dzisiejsza trasa poprowadzi tere-
nami górzystymi, pociętymi ka-
nionami rzek. Na początek pasmo 
Zlatibor. Następnie krótka wizyta 
w Monastyrze Mileševa. Jest to je-
den z najważniejszych na terenie 
Serbii obiektów kultu religijnego, 
gdzie w XIII w. znalazły się relikwie 
pierwszego zwierzchnika serbskie-
go kościoła prawosławnego – św. 
Sawy. Najbardziej znany fresk, który 
zobaczyć można w kompleksie to 
Biały Anioł. Dalej udamy się kanio-
nem rzeki Lim w kierunku granicy z 
Czarnogórą. Przejazd przez pasmo 
Bjelasicy do kanionu rzeki Morača. 
Wizyta w pełnym spokoju, choć po-
łożonym przy głównym trakcie ko-
munikacyjnym klasztorze, którego 
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„Bałkańska Mozaika” tak nazwali-
śmy naszą wycieczkę, na udział w 
której serdecznie Państwa zapra-
szamy. Jest to program przygoto-
wany dla tych, którzy lubią schodzić 
z utartych szlaków. Gwarantujemy, 
że każdy z uczestników znajdzie coś 
dla siebie w bałkańskim kociołku 
różnorodności. 
Nasza trasa prowadzi przez Serbię, 
Czarnogórę, Albanię i Macedonię. 
W każdym z krajów wybraliśmy naj-
ciekawsze miejsca i najpiękniejsze 
trasy przejazdowe. Podczas tej po-
dróży odwiedzimy gwarne stolice 
– Belgrad, Tiranę i Skopje. Zajrzy-
my do spokojnych, cichych mona-
styrów prawosławnych, z których 
najważniejsze to Mileševa, Morača 
i Św. Naum. Będziemy spacerować 
i poznawać piękne starówki w Kru-
ji, Beracie, Gjirokaster i Ohrydzie. 
Nie zabraknie także akcentów an-
tycznych – Butrinti i Apollonia, za-
chwycą każdego, kto interesuje się 
okresem antycznym. Miłośników 
przyrody zachwycą pasma górskie, 
kaniony rzek Limu i Moračy, pano-
ramy nadmorskich przejazdów wy-
brzeża Morza Jońskiego i Adriatyku, 
wywierzyska Czarnego Drimu i fan-
tastyczne kształty Davojej Varoszy. 
Nieodłącznym elementem spotkań 
z Bałkanami jest lokalna kuchnia i 
regionalne wina, nie zabraknie ich 
także na naszej trasie.

sErBIa, alBaNIa, MaCEDONIa 

Bałkańska Mozaika 
BElGraD � TOPOla � MIlEsEVa � MOraCa � JEZIOrO sZkODErskIE � krUJa � TIraNa � DUrrEs 
arDENICa � GJIrOkasTEr � BITrINTI � POrTO PalErMO � VlOra � aPOlONIa � BEraT
JEZIOrO OHryDZkIE � Park NarODOWy MaWrOWO � kaNION MaTka � skOPJE � DaVOlJa VarOsZ 
NOWy saD � PETrOWarDIN � karŁOWICE
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początki sięgają XIII w. Następnie 
przejazd w kierunku Podgoricy i da-
lej w stronę Jeziora Szkoderskiego, 
skąd już tylko niewielki dystans do 
wybrzeża Adriatyku. Zakwaterowa-
nie w jednej z miejscowości nad-
morskich.

 � 4 dzień
Przejazd w kierunku granicy z Al-
banią. Pierwszym miastem, do któ-
rego się udamy będzie Kruja, nazy-
wana „balkonem na Adriatyk”, gdyż 
przy dobrej pogodzie z terenu nie-
wielkiej starówki widać morze. Spa-
cer po kolorowym bazarze, wizyta 
w pozostałościach twierdzy, krótki 
czas wolny. Przejazd do Tirany, naj-
większego miasta w kraju. Spacer 
po centrum gwarnej i kolorowej 
stolicy – meczet Ethem Beja, Plac 
Skanderbega, wieża zegarowa oraz 
bulwar. Przejazd do Durres, w któ-
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pje. Zwiedzanie miasta rozpoczy-
namy przy Twierdzy Kale, następ-
nie starą czarszją przejdziemy do 
cerkwi św. Spasa, gdzie zobaczymy 
jeden z najpiękniejszych ikonosta-
sów w Macedonii. Trasa spaceru po-
prowadzi nas do meczetu Isy Beja, 
starego Hanu i dalej kamiennym 
mostem nad Vardarem dotrzemy 
do centrum miasta.

 � 10 dzień
Przejazd na granicę z Serbią. Dojazd 
od jednej z największych atrakcji 
przyrodniczych Serbii, czyli Diabel-
skiej Osady. Jest to zespół ponad 
200 sterczyn, osiągających wysoko-
ści do 15 m, z których każda nakryta 
jest głazem. Obszar ten ma status 
rezerwatu przyrody. Przejazd do 
hotelu na terenie Wojewodiny.

 � 11 dzień
Przejazd do Nowego Sadu poło-
żonego w regionie Wojewodiny, 
tętniące życiem, wielokulturowe 
miasto to wspaniała wizytówka 
całego regionu. Spacer przez cen-
trum miasta, a następnie wizyta 
w Twierdzy Petrowaradin, która 
nazywana jest Gibraltarem Duna-
ju. Pod twierdzą znajduje się uni-
kalny na skalę europejską system 
korytarzy, których tylko niewielki 
fragment został udostępniony do 
zwiedzania. Pobyt w Serbii zakoń-
czymy wizytą w miasteczku Karło-
wice, które było duchowym cen-
trum kraju, obecnie region słynie 
z najlepszych w kraju win. Wizyta 
w lokalnej winiarni i degustacja 
specjalności regionu – wina Ber-
met. Przejazd do hotelu w okolicy 
Bratysławy w późnych godzinach 
nocnych.

 � 12 dzień
Przejazd do Warszawy.

 � 6 dzień
Przejazd do Bitrinti, najważniej-
szego i najciekawszego stanowi-
ska archeologicznego w Albanii, 
znajdującego się na liście UNESCO. 
Spacer po parku archeologicznym. 
Przejazd przez Sarandę, która jest 
modnym albańskim kurortem, po-
łożonym na wybrzeżu morza Joń-
skiego. Przejazd nadmorską trasą 
do przełęczy Logara, gdzie z jed-
nej strony mamy najwspanialsze 
w Albanii widoki na morze Jońskie, 
a z drugiej strony przełęczy na Ad-
riatyk. Przełęcz znajduje się na wy-
sokości 1055 m n.p.m. i gwarantuje 
najwspanialszą panoramę w Albanii. 
Po drodze postój przy Porto Paler-
mo, twierdzy budowanej przez Ali 
Paszę z Tepelene. Następnie zjazd 
w kierunku Vlory, która jest jednym 

rym zobaczymy antyczny teatr, po-
zostałości bizantyjskich murów, ale 
także zupełnie nowe oblicze tego 
największego albańskiego portu.

 � 5 dzień
Dzień rozpoczniemy od wizyty w 
Monastyrze Ardenica, jedynym z 
niewielu przykładów prawosław-
nej architektury, sięgającej czasów 
średniowiecza na terenie Albanii. 
Następnie przejazd do Gjirokaster 
– miasta muzeum, wpisanego na 
listę UNESCO. Położone na połu-
dniowym krańcu kraju miasto za-
chowało swój unikalny charakter 
i kamienną zabudowę. Wąskimi 
ulicami, przez stary lokalny bazar 
dotrzemy do twierdzy, z której roz-
tacza się wspaniały widok na miasto 
i okolicę. Po południu czas wolny na 
spacery po mieście. 

 Terminy Ceny

16.09. – 27.09.2020 2690 PLN + 140 EUR

Śniadania + obiadokolacje

EURoPA - BAŁKAnY 

z największych miast portowych 
kraju i kurortem położonym nad 
Adriatykiem.

 � 7 dzień
Przejazd do Apolloni, zwiedzanie 
kompleksu historyczno-archeolo-
gicznego, który jest pozostałością 
po antycznym mieście. Następnie 
przejazd do Beratu – drugiego mia-
sta muzeum, wpisanego na listę 
UNESCO. Zabytkowe centrum skła-
da się z 3 części – twierdzy (nadal 
zamieszkanej i górującej nad okoli-
cą), dzielnic Magalen i Gorica. Pod-
czas zwiedzania odwiedzimy Mu-
zeum Onufrego z unikalną kolekcją 
ikon oraz Muzeum Etnograficzne, 
zajmujące wnętrza starego albań-
skiego domu. Przejazd w kierunku 
granicy z Macedonią. Przejazd do 
hotelu nad Jeziorem Ohrydzkim.

 � 8 dzień
Przejazd na południowy kraniec 
jeziora Ohrydzkiego do Monastyru 
św. Nauma, zwiedzanie jednego z 
najważniejszych monastyrów na 
Bałkanach. Kolejnym punktem pro-
gramu będzie rejs stateczkami po 
wywierzyskach Czarnego Drimu, 
degustacja lokalnych smakołyków. 
Przejazd do miasta Ohrid, z najpięk-
niejszą starówką w kraju. Jezioro 
położone na wysokości prawie 
700  m n.p.m., otoczone wysokimi 
górami, to gwarancja unikalnego 
mikroklimatu i wspaniałego wypo-
czynku. Zwiedzanie miasta wpisa-
nego na listę UNESCO – cerkiew św. 
Mądrości, antyczny teatr, Plawusz-
nik, a na zakończenie panorama 
na jezioro przy cerkwi Kaneo, skąd 
małe stateczki zabiorą nas z powro-
tem do centrum miasta.

 � 9 dzień
Przejazd przez Park Narodowy 
Mawrowo do Monastyru św. Jovana 
Bigorskiego słynącego z wspaniałe-
go ikonostasu z pierwszej połowy 
XIX w. Kolejne niezapomniane wi-
doki czekają na nas w Macedońskim 
Raju, czyli Kanionie Matka, tu krótki 
spacer i przerwa. Przejazd do Sko-
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prawdziwego Matjasa. Na koniec 
Keukenhof – zwiedzanie słynnej 
wystawy kwiatowej (to największy 
w świecie kwitnący ogród roślin 
cebulowych – 7 mln tulipanów, 
hiacyntów, narcyzów do obejrzenia 
tylko wiosną).

 � 4 dzień
Zwiedzanie Amsterdamu. Zobaczy-
my m.in. Plac Dam i Pałac Królewski 
(dawny ratusz), gotycki Nowy Ko-
ściół, pałacowy Dworzec Główny, 
futurystyczny Nemo, dzielnicę czer-
wonych latarni w najstarszej części 
miasta (skupioną wokół Starego 
Kościoła), Muzeum Amstelkring 

EURoPA - BEnELUX

BENElUX 10

 � 1 dzień 
Przejazd do hotelu w okolicach 
Magdeburga. Po drodze postój we 
Frankfurcie nad Odrą. 

 � 2 dzień
Przejazd do Holandii. Zobaczymy 
dziwne przyrodnicze zjawisko nad 
Morzem Północnym (płytki morski 
obszar wodno-błotny zw. Morzem 
Wattowym – dziś rezerwat biosfery, 
wpisany na listę UNESCO), przejazd 
drogą nadmorską przez osiedle i 
niewielki port – przy ładnej pogo-
dzie spacer po nabrzeżu/osuchach 
Morza Wattowego. Zatrzymamy 
się w jednej ze starych wiosek 

rybackich na wybrzeżu. Nocleg w 
okolicach Leeuwarden.

 � 3 dzień
Po śniadaniu przejazd 32-kilome-
trową tamą Afsluitdijk (oddzielającą 
Morze Północne od słodkowodne-
go zbiornika IJsselmeer) w kierun-
ku Amsterdamu. Spacer po Edam 
– miasteczka słynnego z wielowie-
kowej produkcji sera i uroczej zabu-
dowy. Fort bij Edam wchodzący w 
skład linii obrony Amsterdamu, uro-
kliwy Volendam (dawna wioska ry-
backa) i ulica Haven, Muzeum Sera, 
degustacja i zakupy. Okazja także 
na kęs śledzia po holendersku lub 

Wspaniałe Zabytki w Cieniu Tulipanów 
MOrZE WaTTOWE � EDaM � aMsTErDaM � kEUkENHOf � HaGa � aNTWErPIa � GaNDaWa � BrUGIa 
BrUksEla � lOWaNIUM � MaasTrICHT � arDENy � lUksEMBUrG

Trzy małe wielkie kraje – oto defini-
cja Beneluksu. Fascynujące miasta, 
wspaniałe zabytki, wielkie muzea 
i galerie, ciekawa architektura, in-
teresujące zjawiska przyrodnicze. 
Hrabstwo Flandrii czy księstwo 
Brabancji to bardzo ważne miejsca 
w historii Europy. To tu powsta-
ły pierwsze nowoczesne ośrodki 
miejskie, tu ustalano pierwsze 
ustawodawstwo miejskie, tu zro-
dził się nowoczesny handel i gieł-
da towarowa. Tu tworzyli sławni 
artyści jak Rembrandt, Vermeer, 
Rubens czy van Gogh. Czy to nie 
wystarczające przesłanki by od-
wiedzić te kraje? Jeśli nie, to dodaj-
my kolejne elementy – stolica Unii 
Europejskiej, kanały żeglowne Am-
sterdamu, poldery wydarte morzu, 
znane na całym świecie wystawy 
kwiatowe tulipanów i hiacyntów, 
słynne sery holenderskie czy nie-
mniej znane belgijskie piwa. Zapra-
szamy na niezapomnianą podróż 
po pięknej krainie historycznych 
Niderlandów!
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najstarsze miasto Holandii miasto 
znane z traktatu o Unii Europejskiej 
z 1992 r. z wieloma interesującymi 
miejscami, np. romański kościół św. 
Serwacego, bazylika NMP, główny 
rynek czy nowe centrum handlowe 
o niespotykanej architekturze oraz, 
o ile czas pozwoli, największy w 
Europie ogród japoński. Powrót do 
hotelu w Brukseli.

 � 9 dzień
Wizyta w Ardenach – krainie zielo-
nych i mocno zalesionych wzgórz, 
znanej głównie z operacji wojen-
nych II Wojny Światowej. Najpierw 
Dinant wciśnięte bajecznie między 
wysokie skały a Mozę, oko igielne, 
widok z mostu na miasto i górują-
cą na klifie cytadelę, przejazd do 
Luksemburga. Esch-sur-Sure – nie-
wielka miejscowość w Ardenach 
Luksemburskich położona malow-
niczo na zakolu rzeki, krótki postój, 
wejście na wzgórze zamkowe dla 
wspanialej panoramy. Zwiedzanie 
stolicy Wielkiego Księstwa m.in. 
skała de Bock (będąca zalążkiem 
miasta), Pałac Wielkich Książąt, Pla-
ce d’Armes, Katedra Notre Dame w 
Luksemburgu i cudowna figurka, 
słynny most Adolphe, pozostałości 
Twierdzy Luksemburg (niegdyś naj-
lepiej strzeżonego miasta Europy), 
rzut oka na dolinę rzeki Alzette i Pe-
trusse. Nocleg w Niemczech.

 � 10 dzień
Przejazd do Warszawy przez przej-
ście graniczne w Świecku. 

EURoPA - BEnELUX

 Terminy Ceny

24.04. – 03.05.2020 2690 PLN + 160 EUR

Śniadania 

(tajemniczy budynek w dzielnicy), 
Nowy Rynek i Waga, nowy ratusz, 
przejażdżka łodzią po kanałach 
wodnych wśród kupieckich kamie-
niczek, rezydencji i pływających 
mieszkalnych łajb. Czas wolny na 
rynku kwiatowym, możliwość za-
kupu cebulek i pamiątek, również 
serów i musztardy. Na zakończenie 
wizyta w kwartale muzealnym, fa-
kultatywnie możliwość wizyty w 
muzeum van Gogha lub Rijsk.

 � 5 dzień
Wyjazd do Hagi. Współczesna Haga 
i jej wysokościowce, Binnenhof i 
Sala Rycerska – zespół historycz-
nych budynków obecnie politycz-
ne centrum Holandii, Buitenhof 
– dziedziniec zewnętrzny, spacer 
przez część mieszczańską do Rezy-
dencji Króla, Galeria Obrazów Mau-
ritshuis (m.in. Dziewczyna z Perłą 

Vermeera czy Lekcja Anatomii dr 
Tulpa Rembrandta), Pałac Pokoju 
(siedziba Międzynarodowego Try-
bunału Sprawiedliwości). Przejazd 
do Antwerpii. Zwiedzanie miasta 
– główny deptak Meir, Rubenshuis 
(Dom Rubensa – pracownia, galeria 
i stary ogród), olbrzymia gotycka 
katedra NMP (jedna z największych 
świątyń w świecie z 4 obrazami Ru-
bensa), Rynek Główny z historyczną 
zabudową, renesansowy Ratusz, 
średniowieczna Twierdza Steen nad 
Skaldą, Katedra Kolejowa.

 � 6 dzień
Przejazd do słynnej Gandawy – wi-
zytówką miasta są wieże miejskie; 
katedra św. Bawona, Belfort z XIV w. 
i św. Mikołaja w stylu gotyku skaldyj-
skiego, domy cechowe i magazyny 
portowe, stary port, monumental-
na twierdza Gravensteen – zamek 

Hrabiów Flandrii, romańsko-gotycki 
kościół św. Jakuba. Czas wolny. Po 
południu przejazd do pięknej śre-
dniowiecznej Brugii (miasta wpisa-
nego na listę UNESCO), zwiedzanie 
– Plac Burg i Plac Markt, następnie 
wieża Belfort i hale targowe, wspa-
niały gotycki ratusz, bazylika św. 
Krwi, katedra św. Salwatora z XIII w., 
przejdziemy wzdłuż żeglownych 
kanałów miasta do kościoła NMP, 
Muzeum Szpitalne św. Jana w tym 
kilka obrazów H. Memlinga, ew. sta-
ry beginaż. Czas wolny. Przejazd do 
Brukseli.

 � 7 dzień
Zwiedzanie Brukseli – zobaczymy 
m.in. najbardziej znaną wizytówkę 
Brukseli – Atomium, park Leyken, 
następnie Pałac Królewski w cen-
trum i Pałac Cinquatenaire, piękny 
gotycki Notre Dame du Sablon, 
Grand Place (uznawany za najpięk-
niejszy historyczny rynek miejski 
w Europie), gotycki Ratusz z XV w., 
Dom Chleba, pasaż św. Huberta, 
Manneken Pis, monumentalna ka-
tedra św. Michała i Goduli, przejazd 
przez dzielnicę Unii Europejskiej, 
gmach Parlamentu Europejskiego, 
ew. bazylika du Sacre Coeur. Czas 
wolny na zakupy i degustację lokal-
nego piwa!

 � 8 dzień
Wyjazd do Lowanium – miasta po-
siadającego najstarszy uniwersytet 
w Niderlandach oraz wiele cennych 
zabytków m.in. uznawany za naj-
wspanialszy w Niderlandach ratusz, 
sukiennice z wieżą Belfort o cieka-
wej historii oraz wspaniały Wielki 
Beginaż, następnie zahaczymy po-
nownie o rejon graniczny, wjedzie-
my do Maastricht – uznawane za 
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BIaŁOrUŚ 5

 � 1 dzień 
Przejazd autokarem do Brześcia. 
Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, bra-
my Brzeskiej i Terespolskiej, cerkiew 
św. Mikołaja, kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego ze słynnym obra-
zem Matki Boskiej Ocalenia.

 � 2 dzień
Wyjazd do Baranowicz. Po drodze 
zwiedzanie: Skoki – odrestaurowa-
ny pałac-muzeum rodziny Juliana 
Ursyna Niemcewicza. Różana – ma-
lownicze ruiny zamku Sapiehów, 
kościół św. Trójcy i zespół klasztorny 
bazylianów. Kosów Poleski: pałac 
Pusłowskich, u podnóża którego 
znajduje się dawny folwark Mere-
czowszczyzna – miejsce urodzenia 
Tadeusza Kościuszki, w odbudowa-
nym dworze mieści się jego mu-
zeum, kościół św. Trójcy  – miejsce 
chrztu T. Kościuszki, cmentarz ka-
tolicki z kwaterą żołnierzy polskich 
poległych w 1920 r. Zakwaterowa-
nie w okolicach Baranowicz.

 � 3 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Nieświeża; 
zespołu pałacowo-parkowego daw-
nej rezydencji Radziwiłłów, kościół 
Bożego Ciała, Brama Słucka, Ratusz. 
Przejazd do Miru – zwiedzanie ze-
społu zamkowo-parkowego z najle-
piej zachowanym zamkiem na Bia-
łorusi (UNESCO), rynek, kościół św. 
Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synago-

ga. Przejazd do Zaosia, gdzie w zre-
konstruowanym zespole dworskim 
w dawnym folwarku Mickiewiczów 
znajduje się muzeum poświęcone 
Adamowi Mickiewiczowi.

 � 4 dzień
Przejazd do Nowogródka, zwiedza-
nie: dworek Muzeum Adama Mic-
kiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewi-
cza, ruiny zamku książąt litewskich 
na Górze Zamkowej, kościół farny, 
gdzie odbył się ślub Władysława Ja-
giełły z Zofią Olszańską, a wiele lat 
później chrzest Adama Mickiewicza. 
Przejazd do Grodna. Zwiedzanie 
Grodna, m.in. Stary i Nowy Zamek, 
kościół farny, kościół i klasztor Brygi-
dek, dom Elizy Orzeszkowej, cerkiew 
św. Borysa i Gleba na Kołoży.

 � 5 dzień
Wyjazd w kierunku granicy przez 
Kuźnicę Białostocką. Po drodze zwie-
dzanie Meczetu tatarskiego w Kru-
szynianach – wiosce nadanej przez 
Jana III Sobieskiego Tatarom walczą-
cym w wojskach Rzeczypospolitej. 
Wieczorem przyjazd do Warszawy.

Podróż sentymentalna 
BrZEŚć � skOkI � rÓŻaNa � kOsÓW POlEskI � BaraNOWICZE 
NIEŚWIEŻ � MIr � ZaOsIE � JEZIOrO ŚWITEŹ � lIDa � BOHaTyrOWICZE 
NOWOGrÓDEk � GrODNO 

 Terminy Ceny

29.04. – 03.05.2020 1190 PLN + 40 EUR

12.08. – 16.08.2020 1190 PLN + 40 EUR

Śniadania + obiadokolacje
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 � 5 dzień
Wyjazd do Kutnej Hory (lista UNE-
SCO). Spacer po mieście, katedra 
św. Barbary, Kaplica Bożego Ciała, 
Kamienny Dom z XV w. z piękną, 
bogato zdobioną ścianą frontową, 
Słup Morowy, kościół Wniebowzię-
cia NMP. W godzinach wieczornych 
przyjazd autokaru do Warszawy.

EURoPA - CzECHY

 � 1 dzień 
Przejazd do Ołomuńca – miasta 
posiadającego dwa rynki – Górny i 
Dolny, zwiedzanie: ratusz z XIX w., 
zabytkowe kamienice, 35-metrowa 
kolumna Trójcy Przenajświętszej (li-
sta UNESCO), słynne ołomunieckie 
fontanny, neogotycka katedra św. 
Wacława z największą na Morawach 
wieżą (ok. 104 m). Przejazd do Brna, 
największego miasta Moraw, zwa-
nego „Małym Wiedniem”. Zwiedza-
nie Starego Miasta m.in. katedra św. 
Piotra i Pawła.

 � 2 dzień
Wyjazd do Czeskiego Krumlova, 
jednego z najpiękniejszych miast 
Czech (lista UNESCO). Po drodze 

krótkie zwiedzanie miasta Telcz, 
jednego z piękniejszych miast re-
nesansowych w Europie. Spacer po 
Starym Mieście – Kościół Imienia 
Jezus, Kolumna Matki Boskiej, ka-
mienice w stylu gotyckim na rynku 
głównym. Przyjazd do Czeskiego 
Krumlova – zwiedzanie Starego 
Miasta, Ratusza, kościoła św. Wita, 
Słup Maryjny. 

 � 3 dzień
Przejazd do Czeskich Budziejowic. 
Spacer po średniowiecznym Starym 
Mieście – rynek z fontanną Samso-
na, Ratusz, Czarna Wieża z XVI w., 
Biała Wieża, gotycki kościół Ofia-
rowania Najświętszej Marii Panny. 
Wyjazd do Hluboki nad Wełtawą, 

CZECHy 5

Czeski film
OŁOMUNIEC � BrNO � TElCZ � CZEskI krUMlOV 
CZEskIE BUDZIEJOWICE � HlUBOka � PraGa � kUTNa HOra

 Terminy Ceny

29.04. – 03.05.2020 1190 PLN + 1500 CZK

Śniadania + obiadokolacje

gdzie znajduje się jeden z najpięk-
niejszych czeskich zamków otoczo-
ny pięknym parkiem w stylu angiel-
skim. Wieczorem przyjazd do Pragi. 
Spacer po Placu Wacława.

 � 4 dzień
Przejazd na wzgórze Petrin z wido-
kiem na Pragę i okolice, następnie 
pobyt na Hradczanach – m.in. zwie-
dzanie katedry św. Wita, spacer po 
terenach zamkowych i znaną Złotą 
Uliczką. Czas wolny na Małej Stra-
nie i przejście przez słynny Most 
Karola (najstarszy most kamienny 
na świecie), Plac Wacława, Dom 
Miejski. 
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fraNCJa, MONakO, WŁOCHy 12

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Mediolanu (przelot bezpośredni PLL 
LOT). Przejazd w kierunku Genui 
– spacer uliczkami Starego Miasta 
(jednego z największych w Eu-
ropie), przegląd najważniejszych 
zabytków i oosobliwości: słynne 
pałace miejskie (Bianco, Rosso, Do-
ria-Tursi) (UNESCO), bazylika św. Sy-
rusa, Piazza di Ferrari (główny plac 
miejski i jego wielkie budowle), Pa-
łac Dożów (ośrodek władzy Repu-
bliki Genui), Dom Kolumba, katedra 
św. Wawrzyńca z relikwiarzem Jana 
Chrzciciela, stary port.

 � 2 dzień
Wyjazd w kierunku La Spezia we 
wschodniej części Riwiery Włoskiej, 
zwiedzamy Rivierę di Levante z jej 
najcenniejszym odcinkiem Cinque 

Terre (miejsce wpisane na listę 
światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO). Wyprawa do La Spezia, 
następnie przesiadka na pociąg 
do Riomaggiore, zobaczymy kilka 
miasteczek o wybitnych walorach 
krajobrazowych i kulturowych po-
łożonych na brzegiem morza wśród 
stromych skał – Manarola, Vernazza. 
Chwila wolnego.

 � 3 dzień
Przejazd zachodnią częścią Riviera di 
Ponente do granicy francuskiej, po 
drodze przystanek w jednej z nad-
morskich miejscowości (Noli/Alben-
ga), następnie spacer po najbardziej 
znanym kurorcie riwiery włoskiej 
– San Remo (Villa Alfreda Nobla, 
ew. Villa Ormont, główny deptak 
Via G. Matteotti oraz Casino di San 
Remo i Teatro Ariston – siedziba 

lazurowe Wybrzeże   
MEDIOlaN � GENUa � rIVIEra DI lEVaNTE � rIVIEra DI PONENTE � saN rEMO � MONTE CarlO
EZE � NICEa � GrassE � VENCE � aNTIBEs � CaNNEs � saINT-TrOPEZ � MarsylIa � fIOrDy POŁUDNIa 
arlEs � lEs BaUX-DE-PrOVENCE � aWINION � rOUssIlION � aIX-EN-PrOVENCE � NICEa

najstarszego festiwalu piosenki), ro-
mańsko-gotycka konkatedra św. Sy-
rusa, prawosławna cerkiew z 1913 r., 
czas wolny, ew. postój w Ventimi-
glia, spacer do górnego miasta. 
Przejazd do Francji w okolice Nicei.

 � 4 dzień
Przejazd i zwiedzanie księstwa Mo-
nako, wizyta w Monte Carlo ze słyn-
nym zakrętem F1, budynek najsłyn-
niejszego europejskiego kasyna, 
port jachtowy, opera de Monte Car-
lo, Stare Miasto z katedrą, w której 
znajduje się grób Grace Kelly i księ-
cia Rainiera III, plac i Pałac Książęcy, 
wejście do kasyna w czasie wolnym 
(płatne dodatkowo). Przejazd do 
La Turbie, niewielkiego miastecz-
ka położonego na wysokiej skale 
(450 m n.p.m. nad Monako), skąd 
rozpościera się fantastyczny widok 

Nic tak nie rozpala wyobraźni jak 
podróż na Lazurowe Wybrzeże 
– znane i podziwiane przez naj-
znamienitsze postacie z pierw-
szych stron gazet, które chętnie 
spędzają tu wakacje. By się o tym 
przekonać wystarczy zajrzeć do 
Cannes, Antibes czy St. Tropez by 
się o tym przekonać. Widok dale-
komorskich jachtów i ogromnych 
statków wycieczkowych wzbudza 
respekt i nutkę zazdrości. Jednak 
Lazurowe Wybrzeże to nie tylko 
obecność i bogactwo milionerów, 
to przede wszystkim wspaniała i 
zaskakująca przyroda, malowni-
cze wzgórza opadające ku morzu, 
skaliste i piaszczyste plaże, gaje 
oliwne czy pola lawendy będące 
symbolem Prowansji, historyczne 
miasta, słynne Monte Carlo, ma-
lownicze kamienne miasteczka czy 
stare średniowieczne fortece po-
łożone na skałach. Nasza wyciecz-
ka to właśnie próba uchwycenia 
walorów francuskiej Prowansji ze 
szczególnym uwzględnieniem jej 
nadmorskiej części. Zanim to jed-
nak nastąpi spędzimy kilka dni na 
riwierze włoskiej – w słynnej Genui 
(mieście Kolumba), rozśpiewanym 
San Remo czy w tzw. magicznym 
Cinque Terre!

EURoPA - FRAnCJA, MonAKo, wŁoCHY
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na Monako i Mentonę. Po południu 
przejazd do Eze – jednego z naj-
piękniejszych prowansalskich mia-
steczek położonego ponad 400  m 
n.p.m. Spacer po historycznym 
wzgórzu, w plątaninie kamiennych 
uliczek aż do osobliwego ogrodu 
egzotycznego na szczycie. Zapie-
rający dech widok na Lazurowe 
Wybrzeże ze szczytu! 

 � 5 dzień
Zwiedzanie Nicei. Rozpoczynamy 
od głównego placu Nicei – Placu 
Massena kierując się na Stare Mia-
sto pełne zabytkowych kamienic, 
kościołów i placów – m.in. Opera 
Nicejska, Pałac Książąt Sabaudii, 
ew. Chapelle de la Miséricorde, 
Cours Saleya – długi plac handlowy 
w prowansalskim stylu, Katedra św. 
Reparaty, następnie Wzgórze Zam-
kowe górujące nad Starym Mia-
stem, Promenada Anglików, Stary 
Port (z góry), Muzeum Chagalla. 
Czas wolny w Nicei na samodziel-
ne podziwianie uroków miasta lub 
plażowanie.

 � 6 dzień
Przejazd w kierunku kanionu Ver-
don (przyrodniczy cud na terenie 
Prowansji), trasa wzdłuż przełomu 
tej niewielkiej rzeki, która wydrą-
żyła bieg w skałach wapiennych, 
widoki sięgające kilkuset metrów 
w głąb, jezioro św. Krzyża i niezwy-
kła, kamienna wioska Moustiers-
-Sainte-Marie leżąca u podnóża 
stromej skały przeciętej wąwo-
zem, dla chętnych spacer po 262 

stopniach do kaplicy Notre Dame 
de Beauvoir z XII w. zbudowanej na 
skalnej półce. 

 � 7 dzień
Wyjazd do Grasse – miasta znanego 
z filmu Pachnidło, wizyta w słynnej 
perfumerii Fragonard gdzie pro-
dukuje się drogocenne składniki 
do produkcji perfum. Można tam 
nabyć oryginalne perfumy a nawet 
skomponować zapach wg własnego 
gustu. Następnie Antibes – znany 
kurort wypoczynkowy, zapewniają-
cy widok na morze, Alpy i Niceę, port 
i Przystań Miliarderów, kościół NMP, 
zamek Grimaldich i możliwość zwie-
dzenia Muzeum Picassa (indywidu-
alnie), targ prowansalski oferujący 
owoce morza, przyprawy, warzywa, 
możliwa wędrówka piesza na pół-
wysep Antibes, na koniec przerwa 
na plażowanie i ew. przejazd przez 
przereklamowane Cannes, by zoba-
czyć Pałac Festiwalowy i promenadę 
La Croisette.  

 � 8 dzień
Wyjazd do Marsylii, po drodze po-
stój w Saint Tropez, które rozsławił 
Louis de Funes filmami o żandarmie 
oraz Roger Vadim filmem „I  Bóg 
stworzył kobietę”. Dziś chętnie od-
wiedzane przez gwiazdy Hollywo-
od. Zobaczymy miasto stworzone 
niegdyś przez Genueńczyków – 
resztki murów miejskich i baszty. 
Następnie kierunek Marsylia – naj-
słynniejsze portowe miasto Francji, 
zobaczymy najważniejsze atrakcje 
miasta, pociągiem turystycznym 

udamy się na zwiedzanie w kie-
runku wzgórza la Garde. Na jego 
szczycie punkt widokowy i bazy-
lika Notre Dame – symbol miasta, 
objedziemy Stary Port, zobaczymy 
ratusz z XVII w. z ciekawą histo-
rią w  tle, bryłę muzeum MuCEM, 
Fort św. Jana strzegący miasta od 
XVIII  w., opactwo św. Wiktora – 
jedno z pierwszych miejsc kultu 
chrześcijan (V w.), w oddali ukaże 
się wyspa If wraz z zamkiem If, zna-
na z pewnej powieści, na koniec 
Stare Miasto Le Panier i katedra de 
la Major.

 � 9 dzień
Przejazd do portu Cassis położo-
nego nieopodal Marsylii. Tu zaczy-
nają się słynne Calanques – czyli 
Fiordy Południa. Wyprawa statkiem 
w kierunku efektownych fiordów 
południowych. Przejazd ciuchcią 
do miasta. Spacer po malowniczym 
miasteczku, stary port rybacki, za-
mek wznoszący się na skale oraz 
najwyższy klif francuski. Powrót do 
Marsylii i jej główna ulica handlowa 
– czas wolny na zakupy i spacer.

 � 10 dzień
Przejazd do Arles – miasta ze wspa-
niałymi zabytkami okresu rzymskie-
go (arena i teatr antyczny wpisane 
na listę UNESCO). Plac Republiki 
z ratuszem (XVIII w.) i kościołem św. 
Trofima o wspaniałym romańskim 
obliczu, plac du Forum – ulubione 
miejsce miejscowych, spróbujemy 
odnaleźć również ślady van Gogha. 
Następnie niewielkie Les Baux-de-

-Provence – zabytkowe kamienne 
miasteczko sławne dzięki swojemu 
położeniu na skałach, ruinom po-
tężnej onegdaj fortecy obronnej i 
odkrytym tu rudom boksytu, spa-
cer przez kamienne zabudowania 
na wzgórze zamkowe skąd rozciąga 
się kapitalna panorama, zobaczymy 
wystawę machin oblężniczych i ew. 
podjedziemy do dawnych kamie-
niołomów, w których odbywają się 
pokazy multimedialne.

 � 11 dzień
Zwiedzanie Awinionu: dawna rezy-
dencja papieży zw. Pałacem Papie-
skim – jedna z najwspanialszych 
budowli gotyckich w Europie, ro-
mańska katedra Notre Dame z na-
grobkami papieży, kamienny most 
św. Benedykta na Rodanie z XII w. 
(obiekty UNESCO), główny plac 
miejski z budynkiem klasycznego 
ratusza i Teatru Operowego, wielo-
wiekowe uliczki boczne, ew. gotyc-
ka bazylika św. Piotra ukryta między 
kamienicami, potężne mury obron-
ne miasta z XII i XIV w. Czas wolny 
na lunch. Po południu przejazd do 
urokliwego miasteczka Roussilion 
znanego ze znajdującego się w 
okolicy masywu skał ochrowych 
zwanego francuskim Kolorado, po-
spacerujemy po starym miasteczku 
lokowanym na skarpie, zobaczymy 
wyrobiska ochry sięgające 2 tys. lat, 
ew. rzut oka na Gordes w drodze 
powrotnej do hotelu.

 � 12 dzień
Powrót do Nicei, po drodze przy-
stanek w Aix-en-Provance, spacer 
głównym deptakiem Starego Mia-
sta Cours Mirabeau (Al. Platano-
wą), gotycka katedra św. Sewera ze 
słynnym tryptykiem N. Fromenta, 
barokowy ratusz z XVII w. na głów-
nym placu miejskim, wizyta na 
prawdziwym targu prowansalskim. 
Czas wolny. Transfer na lotnisko w 
Nicei. Przelot samolotem rejsowym 
do Warszawy (przelot bezpośredni 
PLL LOT).

 Terminy Ceny

16.09. – 27.09.2020 5090 PLN + 250 EUR

Śniadania + obiadokolacje 
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aTENy NOWOŚć! 4

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Aten (przelot bezpośredni). Panora-
miczny przejazd autokarem przez 
centrum miasta, obok najciekaw-
szych obiektów. Czas na zdjęcia 
pod stadionem olimpijskim Pana-
thinaiko (miejsce pierwszych no-
wożytnych igrzysk olimpijskich w 
1896  r.). Zakwaterowanie w hotelu 
w centrum miasta! 
Wieczorem dla chętnych propo-
nujemy kolację w lokalnej greckiej 
tawernie w starej części miasta, z 
muzyką na żywo i wieczorkiem folk-
lorystycznym

 � 2 dzień  
Po śniadaniu wyjazd autokarem na 
zwiedzanie jednej z najciekawszych 
stolic w Europie. Wizyta w Muzeum 
Akropolu. Zwiedzanie najsłynniej-
szej ateńskiej budowli – Partenonu, 
Erechtejonu – świątyni poświęco-
nej Posejdonowi i Atenie, świątyni 
Nike Apteros oraz Pinakoteki i Pro-
pylejów – bramy wejściowej. Na-
stępnie panoramiczne zwiedzanie 
najciekawszych miejsc w mieście. 
Ogrody Królewskie z pawilonem 
wystawowym Zappio, ruiny świą-
tyni Zeusa Olimpijskiego. Przejazd 
obok „ateńskiej trylogii”: Uniwersy-
tet Ateński, Akademia Ateńska, Na-
rodowa Biblioteka. Następnie prze-
jazd obok Narodowych Ogrodów, 
Łuku Hadriana, Katedry Św. Pawła, 
Parlamentu, Grobu Nieznanego 

Żołnierza, Katedry poprzez Plac 
Konstytucji. Na zakończenie wizy-
ta w dzielnicy Plaka – malowniczo 
położonej u stóp Akropolu, słynnej 
z fantazyjnych budowli i krętych 
uliczek pełnych klimatycznych ta-
wern, nocnych lokali i sklepów. Czas 
wolny. 

 � 3 dzień        
Czas wolny.
Fakultatywnie proponujemy cało-
dniowy rejs z największego grec-
kiego portu Pireus na trzy wyspy w 
Zatoce Sarońskiej: Poros (malutka 
i niezwykle urocza), Hydra (z ma-
lowniczą zabytkową architekturą, 
będąca mekką lokalnych artystów 
i intelektualistów poszukujących 
chwili wytchnienia), Aegina (sły-
nąca z gajów pistacjowych i bar-
dzo dobrze zachowanej świątyni 
Ateny), połączony ze zwiedzaniem 
najciekawszych zakątków tych nie-
zwykle interesujących i malowni-
czych wysp. W trakcie rejsu lunch w 
formie bufetu.  

 � 4 dzień 
Po śniadaniu czas wolny. Następnie 
przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (przelot bezpośredni).

Z Widokiem Na akropol   

EURoPA - GRECJA

 Terminy Ceny

10.06. – 13.06.2020 2350 PLN + 75 EUR

Śniadania 
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 � 8 dzień
Przejazd do Santiago de Composte-
la (lista UNESCO) – stolicy regionu 
Galicja, w mieście tym dominują-
cymi stylami architektonicznymi są 
barok i neoklasycyzm i wciąż, mimo 
upływu lat, uważane jest za jedno 
z najpiękniejszych miast Hiszpanii. 
Zwiedzanie starego miasta m.in. ka-
tedry pod wezwaniem św. Jakuba 
Starszego, Hostal de los Reyes Ca-
tólicos (Zajazd Katolickich Monar-
chów), Monasterio de San Martin 
Pinario – klasztor z kościołem św. 

EURoPA - HISzPAnIA, AnDoRA, FRAnCJA

HIsZPaNIa, aNDOra, fraNCJa 12

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Hiszpanii (przelot bezpośredni PLL 
LOT).

 � 2 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Girony – 
pięknego miasta nad rzeką Onyar. 
Spacer po malowniczym starym 
mieście i dzielnicy żydowskiej. 
Zwiedzanie katedry, łaźni arabskich 
i Bazyliki de Sant Feliu – benedyk-
tyński ufortyfikowany klasztor, wie-
lokrotnie zmieniany, uchodzący za 
najważniejszy zabytek miasta. Prze-
jazd do Figueres i zwiedzanie mu-
zeum – teatru Salvadora Dali. Po-
wrót do hotelu w okolicach Girony.

 � 3 dzień
Przejazd malowniczą drogą do 
Andorry. Postój w Andorra la Vèlla 
– czas wolny na spacer po mieście 
i  zakupy. Przejazd przez Andorrę 
do Carcassonne (lista UNESCO).

 � 4 dzień
Zwiedzanie Carcassonne – warow-
nego miasta średniowiecznego 
z zamkiem. Przejazd do Lourdes. 
Zwiedzanie kompleksu sanktu-
arium i miasteczka.

 � 5 dzień
Wyjazd z Lourdes do Hiszpanii. Pa-
noramiczne zwiedzanie Donostia 
San Sebastian i wjazd na Monte 
Igueldo skąd rozpościera się wspa-
niała panorama na miasto. Przejazd 
do Bilbao.

 � 6 dzień
Zwiedzanie Bilbao – stolicy kraju 
Basków. Muzeum Guggenheima – 
miejsce europejskiej kolekcji, zało-
żonej w Nowym Jorku (gdzie znaj-
duje się główna siedziba kolekcji) 
przez mecenasa sztuki Solomona 
R. Guggenheima. Muzeum zajmu-
je budynek zaprojektowany przez 
Franka O’Gehry, uważane jest za 

kraina Basków  
BarCElONa � GIrONa � fIGUErEs � aNDOrra � CarCassONE 
lOUrDEs � DONOsTIa saN sEBasTIaN � BIlBaO � saNTaNDEr 
OVIEDO � saNTIaGO DE COMPOsTEla � lUGO � lEON � BUrGOs 
saraGOssa � BarCElONa

najwybitniejszą budowlę końca 
XX w.

 � 7 dzień
Przejazd do Santander. Panora-
miczne zwiedzanie miasta między 
innymi Peninsula de La Magdale-
na, skąd rozciągają się wspaniałe 
widoki. Znajduje się tutaj również 
letnia rezydencja króla Alfonsa XIII. 
Przejazd do Oviedo (lista UNESCO) 
– stolicy Asturii. Zwiedzanie stare-
go miasta m.in. katedra San Salva-
dor z XV w., w tym Camara Santa de 
Oviedo z XII w., skarbiec.
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– największej świątyni barokowej w 
Hiszpanii, jednej z najważniejszych 
świątyń w tym kraju, katedra i Pla-
za del Pilar. Aljaferia (XI w.) – śre-
dniowieczny pałac muzułmański, 
najbardziej okazały obiekt maure-
tański poza Andaluzją (zwiedzanie 
możliwe z wyjątkiem dni obrad Cor-
tezów Aragonii).

 � 11 dzień
Przejazd do Tarragony. Zwiedzanie 
starego miasta założonego przez 
Rzymian – pretorium, cyrk rzymski, 
amfiteatr, forum. Zwiedzanie mia-

sta średniowiecznego oraz katedry 
z XII–XIV w. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicach Barcelony.

 � 12 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (przelot bezpośredni PLL 
LOT).

EURoPA - HISzPAnIA, AnDoRA, FRAnCJA

Marcina z fasadą w stylu platere-
sco. Po południu przejazd do Lugo 
– znajdują się tam mury miejskie 
pochodzące z czasów rzymskich, 
najlepiej zachowane w całej Hiszpa-
nii (lista UNESCO).

 � 9 dzień
Przejazd do Leon – miasta pełne-
go zabytków sztuki romańskiej i 
gotyckiej, dawnej stolicy królestwa 
leżącego na trasie pielgrzymkowej 
do grobu św. Jakuba w Santiago de 
Compostela. Zwiedzanie starego 
miasta, katedra z XIII/XIV w. słynie 

z witraży – 125 okien i 57 okulusów 
o powierzchni 1200 m2. Bazylika 
San Isidoro z XI w. i Panteon Real – 
romański panteon królewski. Prze-
jazd do Burgos.

 � 10 dzień
Zwiedzanie Burgos. Stare miasto, 
katedra św. Marii – budowana i mo-
dyfikowana między XIII a XVIII w. 
– trzecia co do wielkości w Hiszpa-
nii. Przejazd do Saragossy. Krótkie 
zwiedzanie starego miasta – ba-
zyliki katedralnej Nuestra Señora 
del Pilar (Matki Bożej na Kolumnie) 

 Terminy Ceny

16.09. – 27.09.2020 4890 PLN + 250 EUR

Śniadania + obiadokolacje 
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kolejką linową Tranbordador Aeri 
na górę Montjuic. Spacer po wzgó-
rzu, będącym świetnym punktem 
widokowym, na którym znajduje się 
Castell De Monjuic, Obiekty Olim-
pijskie oraz Plac Hiszpański.

 � 5 dzień
Czas wolny na odpoczynek, pla-
żowanie, zakupy bądź dodatkowe 
(indywidualne) zwiedzanie miasta. 
Transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem rejsowym do Polski (przelot 
bezpośredni PLL LOT).

 � 4 dzień
Wyjazd komunikacją publiczną na 
zwiedzanie miasta – m.in. Plac Ca-
talunya, spacer najsłynniejszą ulicą 
Barcelony – Rambla, Plac Reial (pięk-
ny, romantyczny plac z fontanną i 
latarniami Gaudiego). Spacer do Pa-
lau Guell – pałacu wybudowanego 
według projektu Gaudiego, dalej 
do pomnika Kolumba. Czas wolny. 
Fakultatywnie możliwość wjazdu 
windą na platformę widokową. Dla 
chętnych zwiedzanie Muzeum Mor-
skiego, zlokalizowanego w daw-
nych królewskich dokach z XIII w. 
lub Oceanarium. W dalszej części 
popołudnia spacer nadbrzeżem do 
dzielnicy Barceloneta, której zabu-
dowa przypomina Neapol. Wjazd 

 Terminy Ceny

29.04. – 03.05.2020 2490 PLN + 95 EUR

Śniadania

BarCElONa 5

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Hiszpanii (przelot bezpośredni PLL 
LOT). Przejazd do hotelu w Barcelo-
nie. Po zakwaterowaniu proponu-
jemy fakultatywną wycieczkę (czas 
trwania ok. 5 godzin) autokarem z 
pilotem do Montserrat – malowni-
czego masywu górskiego, na któ-
rym znajduje się klasztor benedyk-
tyński oraz sanktuarium „Czarnej 
Madonny z Montserrat”. Na miejscu 
pokaz audiowizualny o klasztorze, 
zwiedzanie bazyliki, degustacja 
lokalnych likierów oraz słuchanie 
śpiewu „Escolania” – jednego z naj-
bardziej znanych dziecięcych chó-
rów Europy. Wizyta na jednym ze 
szczytów, z którego roztaczają się 
wspaniałe widoki na okolicę.

 � 2 dzień
Wyjazd komunikacją publiczną na 
zwiedzanie Barcelony. W programie 
m.in. Palau De La Musica Catalana 
(Pałac Muzyki Katalońskiej bogato 
rzeźbiony secesyjnymi mozaikami, 
rzeźbami, witrażami). Spacer ulica-
mi starego miasta gotyckiego (Bario 
Gotico), zwiedzanie Katedry pod we-
zwaniem św. Eulalii, Casa del Ardiaca 
(dom Arcydiakona z XII w. – wspania-
ła rezydencja gotycko-renesansowa 
zbudowana w murach rzymskich). 
W dalszej części programu mury 
rzymskie oraz akwedukt, Placa De 
Saint Jaume (serce dzielnicy gotyc-
kiej gdzie znajduje się siedziba władz 
Barcelony), Palau De La Generalitat 
(siedziba rządu Katalonii), Casa De 
La Ciutat (ratusz z XIV w.), Palau Del 
Lloctienent (pałac, w którym znajdu-
je się archiwum aragońskie), Palau 

Reial Major (pochodzący z XIII w. 
pałac władców Barcelony i Arago-
nii). Fakultatywnie możliwość zwie-
dzenia Muzeum Picassa. Czas wolny 
przeznaczony na lunch (we własnym 
zakresie) i zakupy. Później zwiedza-
nie Basilica De Santa Maria Del Mar 
(najlepszy przykład katalońskiego 
gotyku z XIV w. – bazylika ta jest 
bohaterką bestsellerowej powieści 
pt. „Katedra w Barcelonie” Ildefonso 
Falconesa) oraz zwiedzanie wioski 
olimpijskiej. Dla chętnych wieczór ze 
spektaklem Flamenco.

 � 3 dzień
Wyjazd komunikacją publiczną na 
zwiedzanie miasta. W programie 
Dzielnica Eixample, powstała na 
przełomie XIX i XX w., dzieło mo-
dernistów – w tym słynnego Anto-
nio Gaudiego. Zwiedzanie Sagrada 
Familia (Kościół Świętej Rodziny 
– najwspanialsze dzieło Gaudiego, 
ciągle w budowie, będące symbo-
lem Barcelony), Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (wielki szpital z po-
czątku XX w. zbudowany w parku w 
stylu mudejar), Park Guell (wspania-
ły park, który z założenia miał być 
osiedlem domków – pełno w nim 
architektury ogrodowej Gaudiego, 
w tym jego własny dom), Passeig 
De Gracia (reprezentacyjna ulica 
Eixample ze słynnymi domami mo-
dernistów – nazwanymi „jabłkiem 
niezgody”). Czas wolny, dla chęt-
nych zwiedzenie domów Gaudie-
go Casa Leo Morera, Casa Ramon 
Mulleras, Casa Amatler, Casa Battlo, 
Casa Mila – La Pedrera. Wieczorem 
wyjazd na podziwianie fontann 
przy Placu Hiszpańskim.

Bajkowe Miasto Gaudiego 
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wszystkich carów, m.in. Piotra Wiel-
kiego i Katarzyny Wielkiej), Brama 
Newska. Krótki czas na zakupy 
pamiątek. W godzinach południo-
wych wyjazd z Petersburga. Nocleg 
i kolacja na Łotwie.

 � 9 dzień
Przejazd do Warszawy.W kilkanaście lat po upadku Muru 

Berlińskiego i  rozpadzie Związku 
Sowieckiego powstały warunki do 
odwiedzenia krajów, które przez 
długie lata pozostawały pod jarz-
mem władzy sowieckiej. Litwa, 
Łotwa i Estonia były intensywnie 
rusyfikowanymi republikami w ra-
mach imperium. Krótki międzywo-
jenny epizod wolności pamiętali 
już tylko najstarsi mieszkańcy tych 
krajów. Okazuje się jednak, że po-
trafili przekazać swoim dzieciom 
ideały narodowe i w krótkim czasie 
po uzyskaniu niepodległości kra-
je te przeżywają okres gwałtow-
nego rozwoju. Odziedziczone po 
skandynawskich i protestanckich 
przodkach cechy przyczyniły się do 
tego, że trudno odnaleźć nad Bałty-
kiem elementy i widoki charaktery-
styczne dla Związku Radzieckiego. 
Wstąpienie do Unii Europejskiej 
jest kolejnym krokiem na drodze 
do utrwalenia więzów z demokracją 
europejską. 
Proponowana przez nasze biuro 
trasa daje możliwość poznania peł-
nego wspaniałych obiektów Sankt 
Petersburga – miasta od podstaw 
stworzonego przez jednego z 
największych carów Rosji – Piotra 
Wielkiego. 

kraJE NaDBaŁTyCkIE I saNkT PETErsBUrG 9

 � 1 dzień 
Przejazd do Kowna. Zwiedzanie mia-
sta: starówka, ratusz, katedra, Aleja 
Wolności, pomnik księcia Witolda, 
Pałac Jedności. Przejazd do Wilna – 
wieczorny spacer po starówce.

 � 2 dzień
Zwiedzanie Wilna: Ostra Brama, 
Stare Miasto, Uniwersytet Wileński, 
kościół św. Piotra i Pawła na Anto-
kolu, Cmentarz na Rossie – miejsce 
spoczynku słynnych Polaków.

 � 3 dzień
Wyjazd do Rygi. Zwiedzanie mia-
sta: starówka, śródmieście, Domski 
sobór, ratusz, pałac prezydenta, Ko-
ściół pod wezwaniem Matki Boskiej 
Bolesnej, kościół św. Jakuba, domy 
trzech braci, brama szwedzka, gil-
die kupieckie, panorama miasta.

 � 4 dzień
Przejazd do Tallina. Zwiedzanie: wio-
ska olimpijska, Góra Pieśni, Dolne i 
Górne Miasto, mury obronne, wielki 
Herman, średniowieczny ratusz.

 � 5 dzień
Przejazd do Sankt Petersburga. 
Zwiedzanie miasta: Sobór Isaaki-
jewski – wspinaczka pod samą ko-
pułę (pokrytą ok. 100 kg czystego 
złota), oglądanie panoramy miasta. 
Dla chętnych nocna wycieczka 
„Zwodzone Mosty” – wywierający 
ogromne wrażenie widok 14 otwie-
ranych mostów, słynna panorama 
otwartego mostu Pałacowego z 
Twierdzą Pietropawłowską.

 � 6 dzień
Zwiedzanie Ermitażu. Przejazd do 
letniej rezydencji Katarzyny Wielkiej 

„Carskie Sioło” (tu znajduje się Bursz-
tynowa Komnata): pałac i park. Rejs 
po Newie. Przejazd do Peterhofu, 
zwiedzanie parku z fontannami.

 � 7 dzień
Dalsze zwiedzanie miasta: Newski 
Prospekt, Sobór Kazański (wzoro-
wany na watykańskiej bazylice św. 
Piotra), cerkiew Krwi Zbawiciela. 
Możliwa wizyta w Teatrze Maryjskim 
na wieczorze baletowym (rosyjska 
scena narodowa) lub na Rosyjskim 
Show Folklorystycznym.

 � 8 dzień
Wyspa Zajęcza: zwiedzanie Sobo-
ru Piotra i Pawła (nagrobki niemal 

Białe Noce w Wenecji Północy! 
kOWNO � WIlNO � ryGa � TallIN � saNkT PETErsBUrG

 Terminy Ceny

13.06. – 21.06.2020 2390 PLN + 140 EUR

11.07. – 19.07.2020 2390 PLN + 140 EUR

15.08. – 23.08.2020 2390 PLN + 140 EUR

Śniadania + obiadokolacje 
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NIEMCy  

EURoPA - nIEMCY

Czy wiecie Państwo, że najwięcej 
skarbów średniowiecznej Europy 
znajduje się w Niemczech? Onegdaj 
Cesarstwo Niemieckie, uzurpujące 
sobie prawo kontynuacji tradycji 
rzymskich przez kilka stuleci było 
wielkim tworem. Na jej terenie kró-
lowie niemieccy wespół z biskupami 
i feudałami wznieśli wiele wspania-
łych budowli świeckich i sakralnych. 
Tak powstawały królewskie pallatia, 
zamki obronne, otoczone murami 
pierwsze miasta, kamienice patry-
cjuszowskie, klasztory i kościoły 
czy katedry zwane cesarskimi. Są 
to często rzeczy niepowtarzalne. 
Na trasie zderzymy się głównie z 
architekturą romańską i gotycką, 
przez wielu uważaną za szczytowe 
osiągnięcie budownictwa nowożyt-
nego. Dodatkowo w kilku miejscach 

będziemy mogli podziwiać dzieła 
epoki przedromańskiej reprezen-
towane przez sztukę karolińską czy 
renesans ottoński. Katedrę w Kolonii 
znają wszyscy, może niektórzy He-
idelberg, Magdeburg ale czy ktoś 
widział przepiękny niezniszczony 
przez wojny Bamberg, Quedlinburg 
słynący z budownictwa szachul-
cowego czy Hildesheim, uważane 
przed wojną za najpiękniejsze mia-
sto Niemiec??? Wisienką na torcie 
jest rejs po Renie na odcinku 35 
km w otoczeniu słynnych zamków 
średniowiecznych, a zwieńczeniem 
całości wizyta we frankońskim Ro-
thenburgu, miasteczku o nieskazi-
telnym średniowiecznym obliczu, 
otoczonym w całości wysokim mu-
rem, gdzie jakby czas zatrzymał się 
kilka wieków temu.

10

 � 1 dzień 
Przejazd do hotelu w pobliżu grani-
cy polsko-niemieckiej.

 � 2 dzień
Wyjazd do Magdeburga – miasta 
o 1200-letniej historii, słynącego z 
romańsko-gotyckich budowli sa-
kralnych. Po drodze krótki postój 
w Brandenburgu – mieście poło-
żonym na rozlewiskach Haweli, po-
wstałym w miejscu dawnej osady 
słowiańskiego plemienia Stodoran 
(3 historyczne części miasta), spa-
cer do katedry św. Piotra i Pawła i 
ratusza ze słynną postacią Rolanda. 
Następnie przejazd do Magdebur-
ga: wybitny przykład gotyku – ka-
tedra św. Maurycego i Katarzyny, a 
w środku wiele wspaniałych dzieł, 
m.in. sarkofag Ottona I, zespół fi-
gur ottońskich i gotyckich, fascy-
nująca budowla Grobu Pańskiego, 

Rajski Portal, czy manierystyczna 
ambona. Następnie ciekawostka 
współczesna – Zielona Cytadela, 
najstarszy obiekt miasta – romański 
kościół NMP, rynek i Stary Ratusz z 
XVII w., słynna rzeźba Jeźdźca Mag-
deburskiego i statua Rolanda.

 � 3 dzień
Wyjazd do Halberstadt, spacer po 
placu katedralnym, m.in. Katedra św. 
Szczepana i Serwacego (XIII–XV w.) 
– jedna z najważniejszych budowli 
gotyku francuskiego w Niemczech 
oraz cudnej urody romański 4-wie-
żowy kościół NMP, Rynek Rybny 
i ratusz odbudowany po wojnie. 
Następnie przejazd do Quedlinbur-
ga, słynnego ze swych bogactw 
i zabytków objętych patronatem 
UNESCO, zabudowa szachulco-
wa Starego Miasta i Nowego Mia-
sta (ponad 1300 domów ujętych 

Średniowieczne Dziedzictwo 
MaGDEBUrG � HalBErsTaDT � QUEDlINBUrG � GOslar 
HIlDEsHEIM � GETyNGa � kOlONIa � akWIZGraN � WOrMaCJa 
HEIDElBErG � NOryMBErGa � BaMBErG 
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gotycko-renesansowy, kościół św. 
Jakuba ze słynnym ołtarzem św. 
Krwi. Czas wolny na spacer starymi 
uliczkami. Przejazd do Norymbergi. 
Po krótkim objeździe zobaczymy 
monumentalny zamek Kaiserburg, 
niebywały cmentarz św. Jana, rynek 
staromiejski z renesansowym ratu-
szem, trzy główne świątynie: Frau-
enkirche, św. Wawrzyńca, św. Sebal-
da z rzeźbami Wita Stwosza, dom 
Albrechta Durera, późnogotycką 
studnię w kształcie wieży Schoner 
Brunnen.

 � 10 dzień
Przejazd na krótkie zwiedzanie 
Bambergu – tysiącletnie miasto 
cesarskie wzniesione podobnie jak 
antyczny Rzym na siedmiu wzgó-
rzach. Spacer po Górnym Mieście 
i po barokowej starówce Dolnego 
Miasta m.in.: Mała Wenecja, słynna 
katedra cesarska Św. Piotra i Jerze-
go z kultowym pomnikiem Jeżdźca 
Bambeskiego i grobowcem papie-
skim (jedynym poza Italią), Stara i 
Nowa Siedziba Książąt-Biskupów, 
piwiarnia Schenkerla, Stary Ratusz 
rozpięty na rzece. Przejazd do War-
szawy.

którego można podziwiać malow-
niczo położone miasteczka, zamki 
na wzgórzach i słynną górę Lorelay. 
Nocleg w okolicach.

 � 8 dzień
Przejazd do historycznej Wormacji i 
zwiedzanie jednej z 7 katedr cesar-
skich – romańska katedra św. Piotra 
z ogromnym wnętrzem i dwoma 
portalami, 5 wspaniałych reliefów, 
kościół św. Magnusa z czasów ka-
rolińskich, Rynek Główny, kościół 
miejski św. Trójcy, współczesny 
ratusz, Most i wieża Nibelungów, 
romańskie świątynie. Następnie 
przejazd do słynnego Heidelber-
gu – cudownie położonego miasta 
nad rzeką Neckar. W programie 
zwiedzania zamek gotycko-rene-
sansowy z największą na świecie 
beczką na wino stojącą w piwni-
cach i Muzeum Aptecznym, rynek 
z kościołem św. Trójcy, hotel Zum 
Ritter, plac uniwersytecki – najstar-
szy uniwersytet na terenie Niemiec 
z 1386 r., gotycki most Alte Brucke 
na rzece Neckar.

 � 9 dzień
Wyjazd do Norymbergi. Po drodze 
postój i spacer po jednym z naj-
piękniejszych miast w Niemczech 
– Rothenburgu. Doskonale zacho-
wane średniowieczne miasto oto-
czone 2,5 km, zadaszoną i otwartą 
na miasto galerią wartowników, 
stary rynek otoczony znakomitymi 
kamienicami patrycjuszy, ratusz 

EURoPA - nIEMCY

4-stopniową skalą), wzgórze zam-
kowe i romańska Kolegiata św. 
Serwacego – mistyczne gniazdo 
nazistów Himlera, skarbiec. Nocleg 
w górach Harz.

 � 4 dzień
Przejazd do Goslar – miasta znanego 
z byłej siedziby cesarskiej i Starego 
Miasta wpisanych na listę UNESCO. 
Zobaczymy m.in. romańskie pala-
tium cesarskie, rynek miejski, pięk-
ny budynek cechowy Kaiserworth, 
ratusz gotycki z XV w., wąskie uliczki 
z zabudową ryglową, Bramę Sze-
roką, romański kościół obronny św. 
Kosmy i Damiana. Po południu prze-
jazd do Hildesheim – niegdyś naj-
piękniejszego z miast niemieckich. 
Zwiedzanie pozostałości Starego i 
Nowego Miasta ze wspaniałym ryn-
kiem i kamienicami uznawanymi za 
najpiękniejsze w Niemczech, następ-
nie 2 budowle z listy dziedzictwa 
kultury UNESCO – romańsko-gotyc-
ka katedra NMP (z zewnątrz) i kościół 
ottoński św. Michała ze słynnymi 
malowidłami stropowymi, tysiąclet-
ni krzew róży. Nocleg w okolicy.

 � 5 dzień
Wyjazd do Kolonii, po drodze po-
stój w Getyndze i spacer po starej 
części miasta i rynku wśród urokli-
wych kamienic i domów ryglowych, 
zobaczymy główne symbole miasta 
– Gęsiareczkę i św. Jakuba, gotycki 
ratusz i Starą Aulę. Przejazd do ho-
telu w okolicy Kolonii.

 � 6 dzień
Zwiedzanie Kolonii: Most Hohenzol-
lernów, Stare Miasto – gotycka kate-
dra św. Piotra i NMP najwybitniejsze 
dzieło sztuki gotyckiej w Niemczech 
(UNESCO), słynne relikwie 3 Króli 
wewnątrz, skarbiec katedralny, ko-
ścioły romańskie powstałe X–XIII w. 
kształtujące niegdyś oblicze mia-
sta, m.in. św. Andrzeja z bogatym 
wyposażeniem i Duży św. Marcina, 
ew. św. Gereona, Wallraf-Richartz-
-Museum zawierające cenne zbio-
ry malarstwa XIV–XIX w. – jedno z 
największych w Niemczech. Spacer 
po tzw. starym mieście, degustacja 
piwa Kölsch (produkowanego tylko 
w Kolonii) w historycznej Bierstube.

 � 7 dzień
Przejazd do historycznego Akwi-
zgranu – rzymskiej osady, uzdrowi-
ska, ulubionej siedziby Karola Wiel-
kiego i miejsca koronacji królów 
niemieckich, do obejrzenia rynek 
ze słynnym gotyckim ratuszem z 
XIV w., wieża Granusa, katedra NMP 
będąca zlepkiem stylów, której naj-
cenniejszą częścią jest dawna kapli-
ca pałacowa Karola Wielkiego, Wiel-
kie Relikwie Akwizgrańskie i pierniki 
akwizgrańskie, fontanny – jeszcze 
jeden symbol miasta, spacer ulicz-
kami Starego Miasta. Przejazd w 
kierunku Doliny Środkowego Renu, 
ze względu na unikalne walory wpi-
sanej na listę dziedzictwa UNESCO. 
Rejs statkiem po Renie, podczas 

 Terminy Ceny

17.07. – 26.07.2020 2690 PLN + 150 EUR

Śniadania 
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ami. Czas wolny – możliwość zwie-
dzenia wybranego muzeum. 

 � 5 dzień
Wyjazd do Bad Muskau. Spacer po 
Parku Mużakowskim – jednym z 
najznakomitszych przykładów sztu-
ki ogrodowej XIX w. w Europie i naj-
większym parku w stylu angielskim 
w Polsce i w Niemczech (UNESCO). 
Ozdobą parku jest pałac księcia 
Hermana von Puckler-Muskau – 
twórcy założenia parkowego. Prze-
jazd do Warszawy.

NIEMCy  5

 � 1 dzień 
Odjazd autokaru do Niemiec przez 
przejście graniczne w Świecku. 
Przyjazd do Berlina. Spacer po Ale-
xanderplatz z Czerwonym Ratu-
szem, wieżą telewizyjną, zegarem 
Urania i fontanną Neptuna oraz po 
Nikolaiviertel – namiastce berliń-
skiej starówki.

 � 2 dzień
Dalszy ciąg zwiedzania Berlina, 
m.in. Brama Brandenburska, po-
mnik Holokaustu, Reichstag i dziel-
nica rządowa, reprezentacyjna 
aleja Unter Den Linden, katedra św. 
Jadwigi, Uniwersytet Humbolta, 
opera, zbrojownia, Wyspa Muzeów, 
plac Poczdamski, kościół Pamięci 
Cesarza Wilhelma, Ku-Damm i Euro-
pa Center. Zwiedzanie Berliner Dom 

– ewangelickiej katedry z grobow-
cami Hohenzollernów. 

 � 3 dzień
Wyjazd na zwiedzanie Poczdamu 
– miasta wpisanego na Światową 
Listę Dziedzictwa UNESCO. Spacer 
po ogrodach kompleksu pałacowo-
-ogrodowego Sanssouci. Przejazd 
do Pałacu Cecylienhof – zwiedza-
nie pałacu, w którym odbyła się 
Konferencja Poczdamska. Przejazd 
do centrum miasta, czas wolny. 
Przyjazd do Szprewaldu na przy-
stań wodną. Przejażdżka łódkami 
po labiryncie lasów i kanałów zwa-
nym niemiecką Wenecją. Malow-
nicze krajobrazy, niezliczone rzeki 
przepływające przez lasy i łąki oraz 
unikatowe gatunki roślin i zwierząt 
czynią ten region jednym z najpięk-

skarby Pogranicza 
BErlIN � POCZDaM � sZPrEWalD � DrEZNO � BaD MUskaU 

 Terminy Ceny

12.08. – 16.08.2020 1150 PLN + 100 EUR

Śniadania 

EURoPA - nIEMCY

niejszych krajobrazów środkowej 
Europy. Środkiem transportu numer 
jeden w Spreewaldzie jest barka. 
Barkami śródlądowymi pływa tutaj 
nawet poczta i straż pożarna. 

 � 4 dzień
Zwiedzanie Drezna – miasta nazy-
wanego barokową Florencją. Taras 
Bruhla zwany „balkonem Europy”, 
Residenzschloss (rezydencja elekto-
rów i królów Saksonii), Georgentor 
i Fürstenzug (Orszak Książąt składa-
jący się z 24 tys. ceramicznych pły-
tek przedstawiających 800-letnią 
dynastię Wettynów), Frauenkirche, 
czyli kościół NMP oraz Hofkirchie 
(najstarszy kościół Saksonii), Opera 
Sempera, Pałac Zwinger uważany 
za najpiękniejszą barokową budow-
lę w Niemczech z licznymi muze-
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DrEZNO 4
 � 1 dzień 

Wyjazd do Niemiec przez przejście 
graniczne w Zgorzelcu. Przyjazd do 
hotelu w centrum Drezna! Zakwate-
rowanie i kolacja.

 � 2 dzień
Zwiedzanie Drezna. Barokowa per-
ła nad Łabą nazywana saksońska 
Florencją: Plac Teatralny ze słynnym 
monumentalnym budynkiem ope-
ry Sempera (z zewnątrz), kościół 
dworski Hofkirche, Brama Jerzego 
i Procesja Książąt, Zwinger i Galeria 
Starych Mistrzów, Gabinet Porce-
lany, Frauenkirche (najpiękniej-
sza miejska świątynia, niedawno 

dopiero odbudowana ze zniszczeń 
wojennych), oraz tarasy Bruhla z 
majestatycznymi budowlami. Czas 
wolny. Powrót do hotelu. Kolacja.
Wyjście na operę „Eugen Onegin” 
– opera w trzech aktach z muzyką 
Piotra Czajkowskiego (bilety płatne 
dodatkowo).

 � 3 dzień 
Dalsze zwiedzania Drezna: Rezy-
dencja i słynne Zielone Sklepienie  
(słynny skarbiec elektorów założo-
ny przez Augusta II, najbogatszy 
zbiór klejnotów w Europie), Złoty 
Jeździec (najpiękniejszy na świe-
cie Sklep Mleczarski – muzeum, 

Uczta Operowa 
w Jednej z Najlepszych sal koncertowych Europy! 

potwierdzony wpisem w Księdze 
Rekordów Guinnessa). Czas wolny 
na zakupy. Kolacja w hotelu. Potem 
opera „Czarodziejski Flet” – opera 
w dwóch aktach z muzyką Wolfgan-
ga Amadeusa Mozarta (bilety płatne 
dodatkowo).

 � 4 dzień 
Przejazd do Warszawy.

 Terminy Ceny

04.07 – 07.07.2020 1380 PLN + 100 EUR

Śniadania i obiadokolacje
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zapierającej dech w piersiach pa-
noramy Lizbony i okolic. Przejazd 
do miejscowości Sesimbra wido-
kową drogą przez góry Arrabida 
wiodącą przez Park Krajobrazowy. 
Zwiedzanie Sesimbry. W drodze 
powrotnej postój w mieście Setu-
bal – głównym ośrodku portowym 
i przemysłowym. Przejazd do hote-
lu w Lizbonie poprzez słynny most 
Vasco Da Gama, oglądanie dzielnicy 
powstałej na terenach po wystawie 
Expo 1998.

 � 8 dzień
Zwiedzanie Lizbony. Zaczynamy 
od najciekawszych historycznych 
miejsc w stolicy Portugalii: Park 
Edwarda VII, Aleja Wolności, Plac 
Rossio, dzielnica Alfama z jej uni-
kalną katedrą z XII w. oraz wąskimi 
uliczkami oraz Placem Czarnego 
Konia u brzegu rzeki Tag. Zwiedza-
nie dzielnicy Belem. Zwiedzanie 
Klasztoru Jeronimos oraz Wieży Be-
lem – będących przykładem daw-
nej świetności Portugalii. Po zwie-
dzaniu czas wolny na samodzielne 
poznawanie miasta.

 � 9 dzień
Czas wolny. Przejazd na lotnisko. 
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (przelot bezpośredni).

nie średniowiecznego miasteczka 
Obidos. Czas wolny na odpoczy-
nek i plażowanie w nadatlantyckiej 
miejscowości Nazare. Przyjazd do 
Fatimy, zakwaterowanie w hotelu.

 � 3 dzień
Zwiedzanie Tomar. Przejazd do 
Alcobaca i zwiedzanie tamtejszej 
katedry (uznanej przez UNESCO za 
cud światowego dziedzictwa kul-
turalnego). Zwiedzanie klasztoru 
w Batalha. Powrót do Fatimy. Czas 
wolny na spacer po miasteczku i wi-
zytę w sanktuarium.

 � 4 dzień
Przejazd do Porto. W programie 
m.in. słynne mosty Luís i Arrábida, 
katedra, kościół św. Franciszka i 
budynek Giełdy Papierów Warto-
ściowych. Degustacja win porto 
w jednej z piwnic w Villa Nova de 
Gaia. Rejs statkiem po rzece Douro, 
w trakcie którego można podziwiać 
panoramę starego miasta. 

 � 5 dzień
Wyjazd na całodzienne zwiedzanie 
prowincji Minho. Zwiedzanie pierw-
szej stolicy Portugalii – Guimaraes. 
Zwiedzanie stolicy prowincji – miej-
scowości Braga. Przejazd do Viana 
Do Castelo.

 � 6 dzień
Przejazd do Coimbry. Zwiedzanie 
miasta, m.in. Uniwersytetu – jedne-
go z najstarszych na świecie.

 � 7 dzień
Przejazd w kierunku masywu Arra-
bida poprzez zawieszony na Tagu 
most „25 Kwietnia”. Postój w Cristo 
Rei – wjazd na górę i podziwianie 

EURoPA - PoRTUGALIA

Kraje Półwyspu Iberyjskiego fascy-
nują i przyciągają turystów z całe-
go świata od lat. Mieszanka kultur, 
religii i ras, ogromna ilość zabytków 
architektury, malarstwa i rzeźby 
oraz niezwykłe obyczaje sprawiają, 
że zarówno Hiszpanią, jak i  Portu-
galią nie sposób się znużyć. Na-
prawdę trzeba wielkiego wysiłku, 
aby oprzeć się pokusie zwiedzenia 
krajów, które przodowały w epo-
ce odkryć geograficznych, które – 
dzięki odwadze, przedsiębiorczości 
i bezwzględności swoich synów 
– odkrywały i opanowywały nowe 
kontynenty, zakładając państwa 
o obszarze przekraczającym wie-
lokrotnie kraj rodzinny. Ogromne 
skarby przewożone z nowego świa-
ta w ładowniach galeonów rozpa-
lały wyobraźnię nie tylko piratów, 
ale również zazdrosnych władców 
innych państw. Pozostałe po tym 
okresie bogate zabytki stanowią 
obowiązkowe punkty programu 
wycieczek objazdowych. 

POrTUGalIa 9

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Lizbony (przelot bezpośredni). Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie.

 � 2 dzień
Przejazd wzdłuż wybrzeża przez Ca-
scais i Estoril. Wyjazd na Przylądek 
Roca – najbardziej wysunięty na 
zachód punkt kontynentalnej Euro-
py. Przejazd do Sintry. Zwiedzanie 
pałacu – jedynego ocalałego por-
tugalskiego pałacu królewskiego z 
czasów średniowiecza. Czas wolny 
na spacer po wąskich uliczkach peł-
nych sklepów. Wyjazd na zwiedza-

kieliszek Porto na krańcu Europy! 
lIZBONa � sINTra � OBIDOs � NaZarE � TOMar � alCOBaCa � BaTalHa � faTIMa � POrTO � GUIMaraEs 
BraGa � VIaNa DO CasTElO � COIMBra � CrIsTO rEI � sETUBal � sEsIMBra � lIZBONa

 Terminy Ceny

07.06. – 15.06.2020 4090 PLN + 175 EUR

06.09. – 14.09.2020 4090 PLN + 175 EUR

Śniadania + obiadokolacje
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 � 1 dzień 
Przelot do Funchal na Maderze – 
wyspie, która przez swoje naturalne 
piękno, zróżnicowany krajobraz, 
bogatą florę, łagodny klimat, nazy-
waną jest Wyspą Wiecznej Wiosny 
lub Perłą Atlantyku.

 � 2 dzień
Wyjazd na zwiedzanie stolicy wy-
spy – miasta Funchal: Katedra Se, 
Mercado dos Lavradores (najsłyn-
niejszy targ Madery – pełen ryb, 
kwiatów, owoców i warzyw), spacer 
urokliwymi uliczkami starego mia-
sta, wizyta w fabryce wyrobów ha-
ftowanych, wizyta w jednej z lokal-
nych winiarni, gdzie będzie można 
zobaczyć jak produkuje się lokalne 
wino, degustacja. Powrót do hotelu, 
czas wolny.

 � 3 dzień
Przejazd od Camacha – znanego 
centrum wikliniarskiego i folklory-
stycznego. Po przyjeździe do Poiso, 
przejazd na trzeci największy szczyt 

wyspy – Areeiro (1810 m). Widok 
zapierający dech w piersiach! Prze-
jazd w kierunku Ribeiro Frio, gdzie 
znajdują się unikalne rośliny. Wizyta 
w stawach hodowlanych pstrąga tę-
czowego, otoczonych lasem waw-
rzynowym. Można tu spróbować 
napoju „poncha", robionego z rumu 
z trzciny cukrowej z dodatkiem 
miodu i soku z limonek. Spacer 
wzdłuż lewady. Przejazd w kierun-
ku Santana, gdzie trójkątne domy 
z pięknymi, pełnymi kwiatów ogro-
dami tworzą malowniczy krajobraz 
wyspy – niczym z pocztówki! Prze-
jazd do Portela skąd rozpościera się 
zapierający dech w piersiach widok 
na dolinę oraz skałę Penha d’Aguia. 
Przejazd do Machico – najstarszego 
miasta wyspy. Podczas spaceru bę-
dzie okazja podziwiania wspaniałe-
go widoku na Atlantyk.

 � 4 dzień
Przejazd wybrzeżem do najsłyn-
niejszej wioski rybackiej – Camara 

De Lobos. Wizyta na Cabo Girao 
– najwyższy klif w Europie (580 m) 
i drugi najwyższy na świecie. Prze-
jazd dalej w kierunku Ribeira Brava. 
Krótka przerwa pozwoli zwiedzić 
tą małą nadmorską wioskę przed 
wjazdem w góry Sierra De Agua, 
skąd przy odpowiedniej pogodzie 
rozpościera się piękny widok zarów-
no na północne jak i południowe 
wybrzeże. Przejazd przez Las Lau-
rissilva. Przejazd drogą wydrążoną 
w skałach wzdłuż lewad do Porto 
Moniz, które słynie z naturalnych 
wulkanicznych basenów skalnych 
– możliwość kąpieli (w zależności 
od pogody). Przejazd w kierunku 
Paul De Serra – zwanego „maderską 
tundrą”, na płaskowyż o wysokości 
1400 m n.p.m.

 � 5 dzień
Czas wolny bądź półdniowa fakul-
tatywna wycieczka do Eira Do Ser-
rado & Monte. W programie punkt 
panoramiczny – Pico Dos Barcelos, 

skąd rozpościera się wspaniały wi-
dok na miejscowość Funchal oraz 
okoliczne wysepki, Monte – urokli-
wa wieś położona powyżej stolicy 
Funchal, słynąca z pięknego kościo-
ła, gdzie pochowany jest ostatni 
cesarz Austro-Węgier, ogrodów pu-
blicznych oraz zjazdów na saniach. 
Wieczorem dla chętnych typowy 
wieczorek w lokalnej maderskiej 
restauracji połączony z kolacją (lo-
kalne danie Espetada) i przedsta-
wieniem folklorystycznym.

 � 6 dzień
Czas wolny.

 � 7 dzień
Transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem rejsowym do Warszawy.

 Terminy Ceny

11.10. – 17.10.2020 4050 PLN + 100 EUR

Śniadania 

POrTUGalIa – MaDEra 7

Wyspa Wiecznej Wiosny  
fUNCHal � CaMaCHa � rIBEIrO � frIO � saNTaNa � POrTEla 
MaCHICO � CaBO GIraO � POrTO MONIZ � PaUl DE sErra
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MOskWa

oraz pałac Zjazdów. Spacer po Pla-
cu Czerwonym, będącym miejscem 
uroczystości publicznych, na któ-
rym znajduje się bajeczna cerkiew 
Wasyla Błogosławionego będąca 
symbolem Rosji oraz mauzoleum 
Lenina.  

 � 3 dzień
Wyjazd na zwiedzanie metrem. 
Zwiedzanie Galerii Trietiakowskiej 
– muzeum sztuk plastycznych po-
siadające jedną z największych na 
świecie kolekcji dzieł rosyjskich 
sztuk pięknych, głównie malarstwa. 
Na ścianach świątyni malarstwa 
rosyjskiego znajdują się obrazy naj-
wybitniejszych artystów tego kraju. 
Galeria jest punktem obowiązko-
wym podczas zwiedzania Moskwy, 
bo być w stolicy Rosji i nie zobaczyć 
Galerii to tak, jak pojechać do Kra-
kowa, i nie odwiedzić Wawelu. Czas 
wolny. Dalsze zwiedzanie Moskwy 
m.in.: Cerkiew Chrystusa Zbawi-
ciela – najbardziej reprezentacyjna 
prawosławna świątynia w Moskwie, 
Uniwersytet (z zewnątrz), Pomnik 
Piotra I na rzece Moskwa.  

4

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Moskwy (przelot bezpośredni). Prze-
jazd autokarem do hotelu, zakwate-
rowanie. W drodze do hotelu postój 
na Wzgórzach Worobiowskich skąd 
roztacza się panorama miasta! 

 � 2 dzień
Wyjazd na zwiedzanie miasta me-
trem. Zwiedzanie Kremla – jedne-
go z najwspanialszych zespołów 
architektury rosyjskiej, serca miasta 
i całej Rosji. Założony jako mała, 
drewniana twierdza w XVI wieku 
stał się rezydencją wielkich książąt 
moskiewskich, następnie carów 
rosyjskich, potem siedzibą władz 
Związku Radzieckiego, a obecnie 
Rosji. Zwiedzanie Skarbca. Zwiedza-
nie wspaniałych soborów: Zaśnięcia 
(miejsce pochówku patriarchów), 
Archangielski (miejsce pochówku 
moskiewskich władców). Na terenie 
Kremla eskponowany jest najwięk-
szy na świecie dzwon Car Kołokoł 
i największa na świecie armata Car 
Puszka. Obok znajduje się pałac Tie-
riennyj Dworiec, pałac Patriarchów 

Z Wizytą na Placu Czerwonym 

 � 4 dzień
Wykwaterowanie z hotelu i po-
zostawienie bagaży w depozycie 
hotelowym. Przejazd do Zespołu 
Klasztoru Nowodziewiczego, wy-
budowanego dla uczczenia zdoby-
cia Smoleńska. Zespół klasztorny 
obejmuje sobór Smoleński, cerkiew 
Uspieńską, cerkiew św. Ambrożego, 
dzwonnicę, cmentarz Nowodziewi-
czy. Nekropolia jest miejscem spo-
czynku wielu znamienitych Rosji. 
Spacer po Abracie. Ulica Arbatskaja 
to jedna z najciekawszych ulic Mo-
skwy, dostępna tylko dla pieszych. 
Znajduje się tu wiele urokliwych 
kamienic, a w nich mnóstwo cieka-
wych sklepów, stoisk z pamiątkami, 

kafejek i restauracji. W XIX wieku na 
Starym Arbacie spotykali sie mala-
rze, muzycy, poeci, pisarze i inte-
lektualiści. Domy niektórych z nich 
zachowały się do dziś, pełnią teraz 
funkcję muzeów. Obecnie uliczni 
malarze, śpiewacy i poeci przywra-
cają Arbatowi sławę siedziby cyga-
nerii artystycznej. Powrót do hotelu 
metrem. Przejazd autokarem na lot-
nisko. Przelot samolotem rejsowym 
do Warszawy (przelot bezpośredni).

 Terminy Ceny

11.06. – 14.06.2020 2490 PLN + 100 EUR

Śniadania
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 � 4 dzień 
Dalsze zwiedzanie Petersburga: 
Sobór św. Izaaka, Pomnik Piotra I 
„Jeździec Miedziany”, Ermitaż, rejs 
po Newie.  Kolacja w hotelu. Trans-
fer autokarem do Teatru Maryjskie-
go (zabytkowa scena) na operę 
„Turandot” – opera w trzech ak-
tach Giaccoma Pucciniego.

 � 5 dzień 
Wykwaterowanie z hotelu i pozo-
stawienie bagaży w depozycie ho-
telowym. Dalsze zwiedzanie miasta. 
Wyspa Zajęcza: zwiedzanie Sobo-
ru Piotra i Pawła (nagrobki niemal 
wszystkich carów, m.in. Piotra Wiel-
kiego i Katarzyny Wielkiej), Brama 
Newska. Czas wolny na obiad (we 
własnym zakresie). Transfer na lotni-
sko i przelot samolotem rejsowym 
do Warszawy (przelot bezpośredni 
PLL LOT).

EURoPA - RoSJA

saNkT PETErsBUrG

 � 1 dzień 
Przelot samolotem rejsowym do 
Rosji (przelot bezpośredni PLL LOT).
Przejazd do hotelu w centrum mia-
sta. Kolacja w hotelu. 

 � 2 dzień
Przejazd do Peterhofu – spacer po 
parku z fontannami. Powrót do 
Petersburga. Spacer po Newskim 
Prospekcie, zwiedzanie imponują-
cego Soboru Kazańskiego (wzoro-
wanego na watykańskiej bazylice 
św. Piotra). Kolacja w hotelu. Prze-
jazd autokarem do Teatru Maryj-
skiego (zabytkowa scena) na balet 
„Sylvia” – balet w dwóch aktach.

 � 3 dzień
Przejazd do letniej rezydencji Ka-
tarzyny Wielkiej „Carskie Sioło” (tu 
znajduje się Bursztynowa Komna-
ta), zwiedzanie pałacu oraz parku. 
Powrót do centrum miasta, cerkiew 
Krwi Zbawiciela. Powrót do hotelu, 
kolacja. Dla chętnych nocna wy-
cieczka „Zwodzone mosty” – wy-
wierający ogromne wrażenie widok 
14 otwieranych mostów, słynna 
panorama otwartego Mostu Pałaco-
wego z Twierdzą Pietropawłowską.

Opera i Balet w Wenecji Północy! 

5

 Terminy Ceny

22.04. – 26.04.2020 2950 PLN + 130 EUR

Śniadania + obiadokolacje
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„Małe jest piękne” – to popularne 
powiedzenie pasuje idealnie do 
pewnego niewielkiego kraju na 
południu Europy. Ten mały kraj 
wciśnięty między Alpy, Kotlinę Pa-
nońską i Adriatyk ma wszystko, co 
można zaoferować turystom, jak na 
wyciągnięcie ręki. Malownicze kra-
jobrazy, wysokie góry, wysoczyzny, 
przyrodnicze osobliwości (jaskinie, 
jeziora górskie), małe historyczne 
miasteczka z piękną architekturą, 
fascynującą stolicę, riwierę adriatyc-
ką, pamiątki po Rzymianach i  We-
necjanach, czy w końcu znakomite 
wino. Kraj dla Polaków i bliski, i dale-
ki jednocześnie. Bliski, bo łączą nas 
wspólne korzenie i wspólne pocho-
dzenie, a daleki, bo praktycznie nie-
znany i położony na uboczu. Wspól-
na podróż do Słowenii pozwoli 
nam odkryć niejedną osobliwość i 
poznać niejedną ciekawostkę. Jeśli 
dodamy do tego kilkudniowy pobyt 
na chorwackiej Istrii oraz przejazd 
z  przystankami na Słowacji, w Italii 
oraz Austrii to rysuje się przed nami 
całkiem intrygująca podróż!

 � 1 dzień 
Wyjazd w kierunku Słowacji. Po dro-
dze postój w Żilinie – zobaczymy 
lśniące blaskiem odnowione Stare 
Miasto, czyli doskonale zachowa-
ny kwadratowy rynek (Marianske 
Namesti) z zabudową renesanso-
wo-barokową, kościół św. Pawła 
Apostoła, katedrę św. Trójcy (dawny 
kościół obronny), ew. Domaszyński 
meander (jeśli czas pozwoli). Za-
kwaterowanie w hotelu w okolicach 
Bratysławy.

 � 2 dzień
Po śniadaniu przejazd w stronę 
Grazu – stolicy Styrii. Zatrzymamy 

się na dłużej, by poznać uroki Gro-
dzieckiego Starego Miasta wpisane-
go na listę UNESCO – Plac Główny i 
historyczny ratusz, budynek Sejmu 
Krajowego (przykład wybitnego 
dzieła renesansu), ulica Herrengas-
se z historyczną zabudową, Gro-
dziecka Korona Miejska u stóp góry 
zamkowej i jej monumentalne bu-
dowle, m.in. Zamek Rezydencja, ka-
tedra, stary uniwersytet, ew. wjazd 
kolejką/windą na górę warowną 
skąd rozpościera się przepiękny 
widok na całą okolicę. Następnie 
udamy się do Styrii słoweńskiej, w 
kierunku Ptuj – najstarszego miasta 

sŁOWENIa + CHOrWaCJa 10

alpejska Perła Nad adriatykiem
ŻIlINa � GraZ � PTUJ � MarIBOr � MalECNIk � CElJE � lUBlaNa � BlED � VINTGar kOrITa 
skOfIJa lOka � PrEDJaMa � JaskINIa skOCJaŃska � PIraN � IsTrIa � UDINE

Słowenii. Pospacerujemy kolorowy-
mi uliczkami Starego Miasta – gdzie 
jakby czas się zatrzymał, staniemy 
na placu Targowym i zobaczymy 
kościół św. Jerzego z XII–XV w. za-
wierający cenne wyposażenie oraz 
starą romańską wieżę miejską, spoj-
rzymy na ratusz i wspaniały zamek 
na wzgórzu. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicach Mariboru.

 � 3 dzień
Zaczniemy od zwiedzenia Maribo-
ru – wizyta w pięknie położonym 
mieście nad Drawą. W podziemiach 
miejskiego zamku mieści się tu naj-
większa w Europie piwnica winna 
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(7 mln litrów wina). Zwiedzanie bę-
dzie realizowane małym pociągiem 
elektrycznym. Zobaczymy Główny 
Rynek z ratuszem, zamek z XV w. 
zbudowany przez cesarza Frydery-
ka III, najstarszą winorośl na świecie 
na Lencie, wieżę wodną z XVI w., go-
tycką katedrę, pełne kramów i knaj-
pek nadbrzeże Lent. Przejazd do wsi 
Malecnik, na wzgórze pielgrzymko-
we NMP z piękną panoramą Mari-
boru i okolicy. Przejdziemy obok 
największej słoweńskiej stacji drogi 
krzyżowej. Degustacja wina z miej-
scowej winniczki. Po południu prze-
jazd przez Celje – zobaczymy zamek 
hrabiów celejskich (z zewnątrz).

 � 4 dzień
Przed południem odwiedzimy sta-
rą kopalnię rtęci (jedną z dwóch w 
Europie) działającą od XV w. przez 
ponad 500 lat (lista UNESCO), a 
następnie spędzimy resztę dnia w 
Lublanie – „Miłe chwile w Lublanie”. 
Tętniąca życiem stolica Słowenii po-
łożona nad rzeka Lublanicą oferuje 
miłą atmosferę, przytulne knajpki, 

skwery, parki i różnorodną archi-
tekturę. Zwiedzimy m.in. Wzgórze 
Zamkowe z twierdzą z XV w., piękne 
mosty nad Lublanicą (m.in. potrójny 
most) oraz promenadę nadrzeczną, 
katedrę św. Mikołaja (wspaniały 
przykład sztuki barokowej), ratusz. 
Zobaczymy również dziwnej urody 
kościół św. Trójcy oraz plac Presere-
na, pospacerujemy uliczkami Stare-
go Miasta. Będzie też czas wolny na 
zakupy.

 � 5 dzień
Wyjazd w kierunku Alp Julijskich. 
Zobaczymy najbardziej znaną wi-
zytówkę Słowenii – malowniczo 
położone u stóp Alp jezioro Bled z 
małą wysepką oraz wznoszący się 
na urwistej skale malowniczy za-
mek. Rejs na wspomnianą wyspę. 
Następnie udamy się w kierunku 
wąwozu Vintgar na terenie Narodo-
wego Parku Triglav. W drodze po-
wrotnej wizyta w średniowiecznym 
miasteczku Skofija Loka – jednym z 
najlepiej i najpiękniej zachowanych 
średniowiecznych miast w Słowenii. 

Zobaczymy m.in. spichlerz, stary 
Ratusz Miejski z XVI w., barokowy 
kościół kapucynów. 

 � 6 dzień
Przejazd w kierunku wybrzeża 
adriatyckiego. Po drodze postój 
w miejscowości Predjama by zo-
baczyć słynny Zamek Predjamski 
wbudowany w skalną jaskinię – 
jedyny tego typu w Europie, do 
tego nigdy niezdobyty! Następnie 
wizyta w jednej z największych ja-
skiń krasowych w Europie – jaskini 
Skocjańskiej (UNESCO). Przyjazd na 
riwierę słoweńską i krótki postój w 
urokliwej Piranie – perła weneckiej 
architektury, malowniczo położona 
na krańcu półwyspu Istria. Spacer 
po Starówce (Plac Tartiniego) z ra-
tuszem oraz kościołami św. Jerzego 
i św. Piotra. Przejazd do Chorwacji. 
Zakwaterowanie w hotelu w pobli-
żu plaży.

 � 7–8 dzień
Czas przeznaczony na wypoczynek, 
plażowanie bądź dodatkowe zwie-
dzanie okolicy. Proponujemy rów-

nież wycieczki fakultatywne, m.in. 
Pula ze słynnym amfiteatrem z okre-
su rzymskiego, Rovinj położone na 
półwyspie z wielką wenecką dzwon-
nicą, wioska Motovun na wzgórzu 
(dawne miasto – twierdza wenecka), 
istryjskie winnice i znakomite wina, 
rejs oraz zwiedzanie Wenecji.

 � 9 dzień
Wyjazd w kierunku granicy wło-
skiej. Postój w Udine – stolicy regio-
nu Friuli. Zwiedzanie historycznego 
centrum miasta – Plac św. Jakuba, 
Loggia del Lionello (ratusz), gotycka 
katedra maryjna, Dom Wenecjański 
(ślad obecności weneckiej), wspa-
niały renesansowy Plac Wolności. 
Nocleg w okolicach Bratysławy.

 � 10 dzień 
Przejazd do Warszawy.

EURoPA - SŁowEnIA

 Terminy Ceny

04.09. – 13.09.2020 2590 PLN + 150 EUR

Śniadania + obiadokolacje
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sTaMBUŁ 5

 � 1 dzień 
Przelot do Stambułu (przelot bezpo-
średni PLL LOT). Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie w pobliżu stare-
go otomańskiego centrum miasta. 
Spacer Yeniceriler (ulicą Janczarów) 
i Divan Yolu (ulicą Wielkiej Rady). Po 
drodze obelisk Cemberlitas (kolum-
na Konstantyna Wielkiego) i łaźnia 
turecka, spacer po Placu Końskim, 
przy którym znajduje się pałac 

Wielkiego Wezyra Ibrahima Paszy i 
jego żony Hatice, czas wolny na suł-
tańską kolację w jednej z lokalnych 
restauracji.

 � 2 dzień
Przejazd tramwajem do serca Impe-
rium Otomańskiego. Zwiedzanie suł-
tańskiego Pałacu Topkapi – siedziby 
Sulejmana Wspaniałego i innych 
władców. Przejdziemy przez Ha-
rem, w którym mieszkała Roksolana 

Śladami Hurrem i sulejmana czyli Wspaniałe stulecie!

Bizancjum–Konstantynopol–Stam-
buł, te 3 nazwy tego samego miasta 
obejmują ponad 2 i pół tysiąca lat 
historii. Miasto – tak po prostu było 
zwane dla odróżnienia od wszyst-
kich innych miast na świecie, przez 
17 wieków było stolicą najpotęż-
niejszych i najdłużej istniejących 
imperiów – Rzymskiego (Bizantyj-
skiego) i Otomańskiego. Cesarstwo 
Bizantyjskie (zwane tak dopiero 
od VIII  w.) było chrześcijańską kon-
tynuacją imperium stworzonego 
przez Juliusza Cezara, Augusta i ich 
następców. Stolica przeniesiona 
do Bizancjum przez Konstantyna, 
którego imieniem nazwano miasto, 
została rozbudowana z  iście impe-
rialnym rozmachem jak przystało na 
siedzibę tak potężnej władzy. Roz-
budowywana i upiększana przez 
kolejnych bazyleusów stała się naj-
większym, najbogatszym i  najpięk-
niejszym miastem świata zachod-
niego. Z  tych najświetniejszych 
czasów pozostały budowle i ruiny 
do tej pory zapierające dech swoim 
pięknem lub rozmachem. Następne 
imperium, które z Miasta uczyniło 
od XV  w. swoją stolicę, nadało jej 
muzułmański charakter. Wspania-
łe meczety zastąpiły wspaniałe 
kościoły. Zbudowano nowe pała-
ce, kryte bazary i cudownej urody 
fontanny. Miasto wyjątkowo poło-
żone na 2  kontynentach, otoczone 
girlandami wód Morza Marmara, 
cieśniny Bosfor i wodami zatoki Zło-
tego Rogu, zachwyca swoją urodą.

(Hurrem Sultan) – zajrzymy do bo-
gatego skarbca, a także zobaczymy 
powozy haremowe, kaftany sułtań-
skie, broń, miejsca przygotowywa-
nia i spożywania posiłków w czasie 
Ramadanu oraz wiele innych cieka-
wych obiektów. Spojrzymy na Złoty 
Róg i Bosfor, tak jak przyglądał mu 
się sułtan i jego świta. Wizyta w XVI-
-wiecznym pałacu Wielkiego Wezyra 
Ibrahima Paszy mieszczącym Mu-
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 � 5 dzień
Czas wolny na zakupy bądź dodat-
kowe zwiedzanie miasta z pilotem. 
Przejazd na lotnisko wzdłuż ruin 
murów Konstantynopola z V w. Dla 
odważnych wspinaczka na szczyt 
bastionu – nagrodą będzie widok z 
12 m wysokości na potężne fortyfi-
kacje. Przelot samolotem rejsowym 
do Warszawy (przelot bezpośredni 
PLL LOT).

zeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej. 
Zwiedzanie Kościoła Mądrości Bożej 
(Haghia Sophia) – pierwotnie bazyli-
ki z VI w., pełniącej przez wiele stu-
leci rolę meczetu. Zajrzymy także do 
Błękitnego Meczetu, najpiękniejsze-
go przykładu architektury otomań-
skiej. Na koniec zejdziemy do Pod-
ziemnego Pałacu – Yerebatan Sarayi.

 � 3 dzień
Wizyta w meczecie wybudowanym 
przez głównego architekta Mimara 
Sinana na rozkaz Sulejmana Wspa-
niałego. Zwiedzanie meczetu i przy-
legającego cmentarza z monumen-
talnymi grobowcami Sulejmana i 
jego ukochanej żony Roksolany. 
Wizyta w meczecie Rustema Paszy 
– wielkiego wezyra, męża Mihrimah 

 
 Terminy Ceny

10.06. – 14.06.2020 2550 PLN + 130 EUR

16.09. – 20.09.2020 2550 PLN + 130 EUR

08.10. – 12.10.2020 2550 PLN + 130 EUR

Śniadania

córki Sulejmana. Następnie przej-
dziemy na Egipski Bazar. Tu przypra-
wy, bakalie, lekarstwa i wodę różaną 
nabywał dwór sułtański. Po krótkiej 
przerwie na posiłek, wypłyniemy 
statkiem z dawnego otomańskie-
go portu przy Złotym Rogu i uda-
my się na rejs po cieśninie Bosfor. 
Następnie przejdziemy na Wielki 
Bazar, gdzie spotkamy się z dawną 
kulturą handlu w różnych jego za-
kamarkach. Czas wolny na zakupy i 
spacer po tym ogromnym, starym i 
niezwykle ciekawym obiekcie. Dla 
chętnych przejazd środkami komu-
nikacji miejskiej do dzielnicy Galata, 
w której swe kramy w czasach Sulej-
mana mieli kupcy z dalekich stron. 
Przejdziemy ulicą Wyzwolenia do 

Placu Taksim, będącego symbolicz-
nym miejscem przemian kraju. Czas 
wolny na kolację.

 � 4 dzień
Wizyta w wielkim, pełnym ostenta-
cyjnego przepychu XIX-wiecznym 
sułtańskim pałacu Dolmabahce 
nad brzegiem cieśniny (zwiedza-
nie indywidualne z przewodnikiem 
pałacowym). Przejazd komunikacją 
miejską w pobliże Parku Sułtańskie-
go Gulhane oraz dworca Sirkeci. 
Przejazd do części azjatyckiej miasta, 
do dzielnicy Uskudar, spacer nad 
Bosforem. Czas wolny. Możliwość 
wspólnego wieczornego wyjścia na 
uliczkę Kumkapi nad Morzem Mar-
mara słynną ze swoich restauracji 
rybnych. Czas wolny na kolację.
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TUrCJa NOWOŚć!

 � 1 dzień 
Przelot rejsowym do Stambułu 
(przelot bezpośredni PLL LOT). Wy-
jazd do Ankary, stolicy Turcji. Po 
drodze przystanek na kolację. Póź-
nym wieczorem przyjazd do hotelu, 
zakwaterowanie.

 � 2 dzień 
Zwiedzanie mauzoleum Atatur-
ka (ubóstwianego przez rodaków 
twórcy nowoczesnej Turcji). Prze-
jazd do Kapadocji. Po drodze krótki 
postój nad największym w Turcji 
Słonym Jeziorem.

 � 3 dzień
Zwiedzanie Kapadocji słynącej z 
wulkanicznych krajobrazów: Go-
reme – muzeum na otwartym po-

Panujące w naszym kraju dosyć 
powszechnie stereotypy błędnie 
określają Turcję jako zacofane, bied-
ne, rolnicze państwo. Być może 
powodem tego jest historia, nasze 
kontakty z Portą Ottomańską, boje 
naszych wojsk pod Chocimiem, Ce-
corą i Wiedniem. Może ze względu 
na dynamizm naszych rodaków, 
którzy w latach osiemdziesiątych 
odkryli zalety towarów tureckich 
uważamy Turcję za kraj handlarzy 
tandetą. Jedynym i najlepszym 
lekarstwem na te błędne przeko-
nania i na nasz kompleks wyższo-
ści wobec Turków jest wizyta w 
tym dynamicznie rozwijającym się 
kraju. Pomimo oczywistych róż-
nic kulturowych, porównanie nie 
zawsze wypada na naszą korzyść. 
Z entuzjastycznych relacji osób, 
które wzięły udział w wycieczkach 
do Turcji wynika, że Turcja posiada 
więcej zabytków greckich i rzym-
skich niż Grecja i Włochy. Jest w tym 
twierdzeniu wiele prawdy. Na tere-
nie Turcji leżą świetnie zachowane 
i odrestaurowane antyczne miasta: 
Efez, Pergamon, Milet, Didyma, 
Perge, Aspendos, Troja, Bizancjum-

wietrzu, dolina skalnych kościołów, 
dolina gołębi, Dolina Grzybów i 
baśniowe kominy. Po kolacji moż-
liwość wzięcia udziału w spektaklu 
„Sema” – rytualny taniec członków 
bractwa tańczących derwiszów we 
wnętrzach XIII w. warownego kara-
wanseraju.

 � 4 dzień
Wczesnym rankiem możliwość lotu 
balonem nad „sercem” Kapadocji. 
Dalszy ciąg zwiedzania Kapadocji 
m.in. zwiedzanie podziemnego 
miasta z czasów wczesno-chrześci-
jańskich, doliny i punkty widokowe. 
Po kolacji możliwość wzięcia udzia-
łu w wieczorze folklorystycznym or-
ganizowanym w skalnej pieczarze.

-Konstantynopol-Stambuł i ponad 
dwa tysiące skatalogowanych lecz 
nie odsłoniętych jeszcze, zrujno-
wanych i zapomnianych innych 
miast grecko-rzymskich. Niezwykle 
urozmaicone krajobrazy, dziwy i 
cuda natury – wulkaniczna Kapa-
docja i wapienne wodospady Pa-
mukkale, piękne plaże oraz ciepłe, 
czyste wody morza Śródziemnego 
i Egejskiego, obfitość owoców, zna-
komita kuchnia śródziemnomor-
sko-orientalna oraz gościnność i 
serdeczność mieszkańców sprawia, 
że nawet osoby sceptycznie na-
stawione stają się szczerymi entu-
zjastami Turcji. Polecamy Państwu 
wycieczkę objazdową połączoną z 
wypoczynkiem w Alanyi. Wycieczki 
te od dawna cieszą się znakomitą 
opinią. Zwiedzanie najpiękniejszych 
zakątków i najwspanialszych za-
bytków, wizyty w warsztatach rę-
kodzielniczych oraz na bazarach, 
gdzie nabyte doświadczenia w 
negocjacjach handlowych bardzo 
procentują po powrocie do kraju. 
Wszystko to składa się na znakomite 
połączenie aktywnego zwiedzania 
z wypoczynkiem.

smaki i Zapachy Orientu
sTaMBUŁ � aNkara � kaPaDOCJa � kONya � PaMUkkalE 
kUsaDasI � EfEZ � PErGaMON � TrOJa � sTaMBUŁ
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 � 5 dzień
Przejazd do Pamukkale. Po dro-
dze wizyta w Konyi w Mauzoleum 
Mevlany – duchowego przywódcy 
Tańczących Derwiszów.

 � 6 dzień
Zwiedzanie antycznego uzdrowiska 
Hierapolis położonego przy wa-
piennych wodospadach Pamukkale. 
Zwiedzanie ruin Afrodyzji – miasta 
powstałego wokół świątyni bogini 
miłości.

 � 7 dzień
Wyjazd do Kusadasi – znanej miej-
scowości nad morzem Egejskim. Po 
drodze zwiedzanie ruin miast joń-
skich Priene oraz Didymy – miejsca 
zamieszkiwania bliźniaczych bóstw 
Apolla i Artemidy – imponująca 
rozmiarami świątynia Apolla, druga 
co do znaczenia, po świątyni w Del-
fach. Na zakończenie dnia wizyta w 
wytwórni odzieży skórzanej (możli-
wość zakupów). W Kusadasi zakwa-

terowanie w hotelu położonym w 
pobliżu plaży, kolacja.

 � 8 dzień
Czas wolny na plażowanie, zakupy 
bądź wycieczki fakultatywne orga-
nizowane na miejscu przez pilota. 

 � 9 dzień 
Wyjazd do Pergamonu. Rankiem 
wizyta w Domku Matki Boskiej koło 
Efezu. Zwiedzanie doskonale za-
chowanych, rozległych ruin Efezu, 
Akropolu Pergameńskiego (ołtarz 

Zeusa, teatr, biblioteka, świątynie 
Ateny i Trajana, arsenał) i Asklepionu 
– antycznego szpitala, gdzie leczył 
Galen (jeden z ojców medycyny).

 � 10 dzień
Wyjazd do Stambułu. Po drodze 
zwiedzanie ruin Troi. Przeprawa 
przez Cieśninę Dardanelską. Przy-
jazd do hotelu w centrum miasta.

 � 11 dzień
Całodniowe zwiedzanie miasta 
(środkami komunikacji publicznej). 
W programie m.in. Hippodrom 
Rzymski, Błękitny Meczet – najpięk-
niejszy meczet miasta, Haghia So-
phia – ogromny imperialny kościół 
z VI w., Pałac Topkapi – siedziba 
władców Porty Otomańskiej z Ha-
remem i Skarbcem.

 � 12 dzień
Przelot samolotem rejsowym do 
Warszawy (przelot bezpośredni PLL 
LOT).

 Terminy Ceny

23.09. – 04.10.2020 4350 PLN + 250 EUR

Śniadania + obiadokolacje

EURoPA - TURCJA
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 � 1 dzień 
Odjazd autokaru do Lwowa. Przed 
granicą postój na obiad (we wła-
snym zakresie). Po przekroczeniu 
granicy zwiedzanie Krechowa – 
pochodzący z XVII w. unicki zespół 
klasztorny oo. Bazylianów, sanktu-
arium Matki Boskiej Werchradzkiej. 
Przyjazd do Lwowa – zakwaterowa-
nie w hotelu w okolicach miasta.

 � 2 dzień
Przejazd do Złoczowa – zwiedzanie 
jednej z rezydencji rodu Sobieskich. 
Wizyta w Zbarażu i Wiśniowcu – 
zwiedzanie obronnej twierdzy i 

rodowego gniazda Wiśniowieckich, 
rozsławionych przez sienkiewiczow-
ską Trylogię. Przejazd przez Trem-
bowlę, z pozostałościami zamku 
bronionego mężnie przed Turkami 
przez żonę komendanta twierdzy 
Annę Dorotę Chrzanowską. Prze-
jazd przez Skałę Podolską koło ruin 
malowniczo usytuowanego nad 
Zbruczem pałacu Lanckorońskich. 
Przyjazd do Kamieńca Podolskiego, 
zakwaterowanie w hotelu. 

 � 3 dzień
Zwiedzanie Kamieńca Podolskiego 
– wizyta w twierdzy kamienieckiej: 

Stary i Nowy Zamek, bramy i mury 
obronne. Stare Miasto – rynek, ra-
tusz, katedra pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła z wieżą – minaretem, 
kościół i klasztor oo. Dominikanów, 
dzielnice ormiańska i żydowska. 
Przejazd do Okopów Świętej Trójcy 
– pozostałości twierdzy obronnej 
na przesmyku między Zbruczem a 
Dniestrem. Chocim – kolejna twier-
dza graniczna, broniąca niegdyś 
przed Turkami rubieży Rzeczypo-
spolitej.

 � 4 dzień
Wyjazd do  Czerniowców  – spacer 
po mieście: zespół uniwersytecki, 
secesyjne kamienice, pozostałości 
dzielnicy żydowskiej. Przejazd przez 
Śniatyń, w którym pochowana jest 
błogosławiona siostra szarytka Mar-
ta Wiecka. Kołomyja – zwiedzanie 
Starówki i Muzeum Huculskiego. 
Przejazd w okolice Stanisławowa, 
zakwaterowanie w hotelu. 

 � 5 dzień
Zwiedzanie  Stanisławowa  – kościół 
kolegiacki NMP, dawny kościół 

ormiański, sobór katedralny pod 
wezwaniem Zmartwychwstania, sy-
nagoga i browar. Przejazd przez Ha-
licz, w którym niegdyś obok siebie 
mieszkali Polacy, Rusini, Karaimo-
wie i Żydzi. Rohatyń – zabytkowe 
drewniane cerkwie z XVII i XVIII w. 
Postój przy zamku Świrskich w Świ-
rzu, który do 1939 r. był własnością 
generała Bora-Komorowskiego. 
Przyjazd w okolice Lwowa, zakwa-
terowanie w hotelu. 

 � 6 dzień
Krótkie zwiedzanie  Lwowa: spacer 
Prospektem Swobody po centrum 
miasta, starówka: katedry Łacińska 
i Ormiańska, kaplica Boimów. Wcze-
snym popołudniem wyjazd w kie-
runku granicy. Wieczorem przyjazd 
autokaru do Warszawy. 

 Terminy Ceny

09.06. – 14.06.2020 1250 PLN + 85 EUR

Śniadania + obiadokolacje

UkraINa 6

szlakiem kresowych Twierdz  
krECHÓW � ZŁOCZÓW � ZBaraŻ � WIŚNIOWIEC � kaMIENIEC PODOlskI 
OkOPy ŚWIĘTEJ TrÓJCy � CHOCIM � CZErNIOWCE � kOŁOMyJa 
sTaNIsŁaWÓW � HalICZ � rOHaTyN � ŚWIrZ � lWÓW
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wytrysnęło źródło oleju zapowia-
dając przyjście Mesjasza. Następ-
nie spacer przez Most Sykstusa na 
Campo dei Fiori, na którym w 1600 
roku został spalony za głoszenie 
herezji Giordano Bruno. Uniwersy-
tet Sapienza, Panteon ze wspaniałą 
kopułą, na której wzorowali się m.in. 
Bruneleschi i Michał Anioł, Villa Bor-
ghese – jeden z najbardziej znanych 
parków w Rzymie, gdzie znajdują się 
muzea, świątynia Diany i Eskulapa, 
popiersia słynnych polityków, arty-
stów i ludzi nauki. Panorama miasta 
ze wzgórza Pincio oraz Piazza del 
Popolo i kościół Santa Maria del Po-
polo, w którego wnętrzu podziwiać 
można m.in. obrazy Carravaggio.

 � 5 dzień
Przelot do Warszawy (przelot bez-
pośredni). 

EURoPA - wŁoCHY

rZyM 5

 � 1 dzień 
Przelot do Rzymu (przelot bezpośred-
ni). Zakwaterowanie w hotelu. Wy-
jazd na zwiedzanie Rzymu. Spacer 
szlakiem słynnych placów i fontann 
(Plac Wenecki, Plac Navona, fontan-
na di Trevi, Schody Hiszpańskie).

 � 2 dzień
Wyjazd komunikacją publiczną na 
zwiedzanie Watykanu: Muzea Wa-
tykańskie ze słynną kaplicą Sykstyń-
ską, Bazylika św. Piotra z grobem św. 
Jana Pawła II, Groty Watykańskie, 
Plac św. Piotra. Czas wolny. Fakulta-
tywnie możliwość zwiedzenia Zam-
ku św. Anioła lub wejście na Kopułę 
Bazyliki św. Piotra, skąd rozciąga się 
wspaniały widok na Rzym i Ogrody 
Watykańskie.

 � 3 dzień
Wyjazd komunikacją publiczną na 
zwiedzanie Rzymu. Bazylika św. 
Jana na Lateranie, Święte Schody, 
po których według tradycji należy 
wejść na kolanach, Baptysterium. 
Następnie Szkoła Gladiatorów, Ko-
loseum, Łuk Konstantyna, Circo 

Massimo, kościół Santa Maria in 
Cosmedin, przy którym znajdują 
się słynne Usta Prawdy. Następnie 
spacer wzdłuż Tybru na Wyspę na 
Tybrze, gdzie w kościele św. Bartło-
mieja przechowywane były relikwie 
św. Wojciecha. Obecnie kościół jest 
„Izbą Pamięci” pomordowanych 
za wiarę w XX w. (znajdują się tam 
m.in. relikwie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki). Przejście przez dawną Dziel-
nicę Żydowską, gdzie w XV w. mie-
ściło się getto. Następnie wejście 
na Kapitol (jedno z siedmiu wzgórz 
przebudowane przez Michała Anio-
ła), Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, 
Fora Mniejsze, Forum Romanum. 
Czas wolny. Fakultatywnie wejście 
na Forum Romanum, Palatyn oraz 
do Koloseum.

 � 4 dzień
Wyjazd komunikacją publiczną na 
dalsze zwiedzanie Rzymu. Dzielnica 
Zatybrze z bazyliką Matki Boskiej 
Zatybrzańskej, która jest kościołem 
tytularnym Prymasów Polski – to 
tu w 40 roku p.n.e. według tradycji 

Wieczne Miasto 

 Terminy Ceny

10.06. – 14.06.2020 2250 PLN + 95 EUR

Śniadania 



104 EURoPA - wŁoCHY

WŁOCHy 8

 � 1 dzień 
Przelot do Bergamo. Wyjazd na zwie-
dzanie Mediolanu, gdzie cudowne 
skarby architektoniczne ukryte są 
wśród nowoczesnej zabudowy. Licz-
ne muzea i zabytki są świadectwem 
ciekawej historii miasta sięgającej 
czasów starożytnych. Mediolan to 
najbogatsze miasto Włoch, które 
słynie z najlepszych projektantów 
mody będące jednocześnie sym-
bolem bogactwa i rozrywki Włoch. 
Miasto tętni życiem o każdej porze 
roku i dnia. W programie spacer po 
historycznym centrum Mediolanu, 
spacer po uroczym parku Sempione, 
Plazza Della Scala gdzie znajduje się 

Mediolański Teatr, Galeria „Vittorio 
Emanuele II” (pierwsza we Włoszech 
konstrukcja ze stali i żelaza) oraz trze-
ci co do wielkości kościół na świecie 
– Duomo z pięknym, panoramicz-
nym widokiem z dachu. Przejazd do 
słynnego uzdrowiska Montecatini, 
zakwaterowanie w hotelu. Wieczor-
ny spacer po kurorcie.

 � 2 dzień
Przejazd autokarem i pociągiem 
do centrum Florencji. Całodzienne 
zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem miejscowym, m.in. kościół św. 
Krzyża – Panteon Florentyńczyków, 
XV-wieczne pałace Medyceuszy 
(z  zewnątrz), Strozzich (z zewnątrz) 

Perły Toskanii 
MEDIOlaN � MONTECaTINI � flOrENCJa � saN GIMIGNaNO � VOlTErra � PIZa � lUkka � MONTECarlO 
MONTErIGGIONI � sIENa � CHaNCIaNO TErME � MONTEPUlCIaNO � PIENZa � arEZZO � COrTONa 

i Gondich (z zewnątrz), Pałac Da-
vanzarich (wewnątrz), XIV-wieczne 
pałace – wieże cechu wełniarzy i Or. 
San Michele, Piazza Signoria, targ 
św. Wawrzyńca, Most Złotników, 
Piazza Della Repubblica, katedra i 
okolice.

 � 3 dzień
Wyjazd do San Gimignano, nazwa-
nym średniowiecznym Manhatta-
nem. Zwiedzanie z przewodnikiem 
miejscowym, m.in. spacer panora-
miczny, Piazza della Cisterna, Piazza 
del Duomo, kościół Sant’Agostino. 
Czas wolny z możliwością zaku-
pów w dzielnicy św. Jana będącej 
świątynią smakołyków toskańskich. 

Proponujemy Państwu spędzenie 
kilku dłuższych chwil w Toskanii. 
Jest to zapewne najpiękniejszy re-
gion Włoch, położony nad Morzem 
Tyrreńskim w dolinie rzeki Arno 
pośród wyżynnych przedgórzy i 
stoków Apeninów. Pełna urokliwej 
urody Florencja, stolica Toskanii, to 
kolebka Odrodzenia oraz miasto 
znakomitych twórców tej epoki. 
Zaś Siena, San Gimignano i Piza to 
chyba najlepiej zachowane miasta 
średniowieczne we Włoszech.
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Wyjazd na degustację lokalnych 
win do jednej z okolicznych winnic. 
Przejazd do Volterry położonej po-
śród uroczo pokręconych pagórków 
z gajami oliwnymi, będącej centrum 
artystycznej obróbki alabastru. Spa-
cer po mieście z przewodnikiem 
miejscowym – od bramy etruskiej z 
III w. p.n.e. poprzez średniowieczną 
dzielnicę z ratuszem i katedrą na 
Piazza Priori, do teatru rzymskiego 
z I wieku. 

 � 4 dzień
Rano wyjazd do Lukki zwanej małą 
Szwajcarią. Nie ma placu cudów ale 
sama jest cudem! Miasto urodzin 
jednego z największych kompozy-
torów operowych drugiej połowy 
XIX w. – Giacomo Pucciniego. Spa-
cer po mieście z przewodnikiem. 
Przejazd do Pizy, która była jedną 
z czterech włoskich Republik Mor-
skich. Zwiedzanie z przewodnikiem 
lokalnym m.in. okolice Campo dei 
Miracoli, katedra (wewnątrz), słynna 

Krzywa Wieża (możliwość wejścia do 
środka w cenie ok. 20 EUR/os.) oraz 
spacer zaułkami i uliczkami średnio-
wiecznego centrum m.in. Piazza 
dei Cavalieri – na którym mieści się 
główny gmach jednego z najbar-
dziej prestiżowych uniwersytetów 
włoskich. Przejazd do Starej Fattorii 
w Montecarlo – kolacja regionalna 
połączona z degustacją lokalnych 
win i tańcami.

 � 5 dzień
Krótka wizyta w Monteriggioni – 
toskańskie Carcassone. Przejazd 
do Sieny, która przenosi nas w śre-
dniowiecze. Zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem miejscowym, m.in. 
Piazza Salimbeni, Piazza Tolomei, 
katedra nazywana „szkatułką z 
klejnotami”, Piazza del Campo na 
którym odbywa się 2 razy do roku 
słynne Palio – końskie igrzyska. Pa-
noramiczny przejazd przez wpisany 
na listę UNESCO Val d’Orcia (Val-
dorcia) – region charakteryzujący 

się łagodnymi uprawnymi wzgó-
rzami poprzecinanymi wąwozami, 
średniowiecznymi miasteczkami i 
klasztorami. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicach Chianciano Terme.

 � 6 dzień
Przejazd do Montepulciano, spacer 
z miejscowych przewodnikiem po 
Via del Corso podziwiając różno-
rodną architekturę pałaców. Zakoń-
czymy na słynnym Piazza Grande, 
możliwość degustacji wina Nobile. 
Przejazd do Pienzy – nazywanej 
idealnym miastem renesansowym. 
Zwiedzanie z przewodnikiem miej-
scowym, m.in. katedra, Palazzo 
Piccolomini (z zewnątrz), Palazzo 
Pubblico, panoramiczny spacer po 
murach obronnych. Degustacja lo-
kalnych toskańskich serów na jed-
nej z okolicznych farm.

 � 7 dzień
Wyjazd do Arezzo – największego 
miasta we wschodnich krańcach 
Toskanii. Spacer z przewodnikiem 

miejscowym poprzez Piazza Liber-
ta, romański kościół Santa Maria 
della Pieve, Piazza Grande z Loggia-
mi Vasariego, przejście do kościoła 
S. Francesco gdzie obejrzymy cykl 
fresków Piero della Francesca „Le-
genda o Krzyżu Świętym”. Krótka 
wizyta w Cortonie – uwiecznionej 
w filmie „Pod Słońcem Toskanii” 
miasta Luca Signorelli. Spacer z 
pilotem labiryntem średniowiecz-
nych uliczek na jej dwa malowni-
cze place – Piazza della Repubblica 
z XIII-wiecznym ratuszem i sąsiadu-
jącym z nim Piazza Signorelli. 

 � 8 dzień
Przejazd na lotnisko w Rzymie. 
Przelot do Warszawy. 

 Terminy Ceny

18.05. – 25.05.2020 3490 PLN + 220 EUR

21.09. – 28.09.2020 3490 PLN + 220 EUR

Śniadania + obiadokolacje 
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 � I. Określenie organizatora turystyki

SIgma Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Marszałkowska nr 140 (kod 
pocztowy: 00-061 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospo-
darczy za numerem KRS nr 0000015656, wysokość kapitału zakładowego 1 500 000 zł 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), REGON 008484262, NIP 526-030-22-90, 
jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) 
i jest wpisana do rejestru działalności regulowane Organizatorów Turystyki i PUNPUT 
województwa mazowieckiego pod pozycją k-424, zwana dalej: „Organizatorem”.

 � II. Przedmiot Umowy

1.  Integralną Całość Umowy o udział w imprezie turystycznej stanowią: Umowa, 
Warunki Uczestnictwa oraz Program Ramowy Imprezy (…)". 

2.  Uczestnik otrzymuje Warunki Uczestnictwa, Program Ramowym Imprezy (…) oraz 
Standardowy Formularz Informacyjny i podpisując Umowę lub wpłacając pierwszą 
część ceny zgodnie z pkt III.5. potwierdza, że je akceptuje i zgłasza swój udział 
w imprezie. Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje w chwili podpisania przez 
Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu Umowy lub wpłaceniu pierwszej 
części ceny – w przypadku umów zawieranych przez internet lub za pośrednictwem 
telefonu. 

3.  W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem internetu lub przez telefon 
Uczestnik otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy po wpłaceniu pierwszej części 
ceny, o której mowa w pkt III.5.

4.  Uczestnik zgłasza swój udział w imprezie turystycznej określonej w Umowie, za którą 
zobowiązuje się zapłacić określoną cenę, a Organizator przyjmuje Uczestnika na 
listę uczestników imprezy. Uczestnik jest zobowiązany podać dane osobowe zgodne 
z dokumentami podróży.

5.  W imieniu osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy 
(w tym przypadku podane niżej zasady dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio 
do przedstawiciela ustawowego). 

6.  W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej (osób trzecich), osoba zawiera-
jąca Umowę wskazuje tę osobę/osoby w momencie składania oferty zawarcia Umowy. 

7.  Szczegółowe określenie przedmiotu Umowy, zawierającej przede wszystkim okre-
ślenie: miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czas trwania imprezy turystycznej albo 
sposób jej ustalenia, program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i ter-
miny oferowanych usług, w tym: rodzaj, klasę, charakter i kategorię środka trans-
portu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj 
i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wypo-
sażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii, ilość i rodzaj posiłków, 
program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej, planowany 
czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów, szczegółowe informacje dotyczące 
połączeń komunikacyjnych, określa Umowa oraz Program Ramowy Imprezy (....).

8.  Wybór zakwaterowania wspólnego dla rodziny lub grupy osób traktowany jest jako 
zamówienie określonego pokoju. W przypadku zatem rezygnacji jednej lub więcej 
osób, w tym również przeniesienia uprawnień na inną osobę/y (Osoba/y Przejmu-
jąca/e), jeżeli nie ma możliwości lub zgody choć jednej z osób na dokwaterowanie 
na zwolnione miejsce/a i wspólne zakwaterowanie z inną osobą/osobami, pozostałe 
obowiązane są pokryć różnicę w cenie zamówionego pokoju, a Osoba/y Przejmująca/e 
obowiązana jest pokryć dopłatę do pokoju jednoosobowego jeżeli Organizator będzie 
w stanie zapewnić taki pokój.

9.  Osoba podróżująca samotnie, wyrażająca zamiar zakwaterowania w pokoju dwu-
osobowym lub dwuosobowym z dostawką (w przypadku nieparzystej liczby osób 
samotnych) zobowiązana jest dopłacić do pokoju jednoosobowego w przypadku, gdy 
Organizator nie będzie w stanie zapewnić zakwaterowania z innymi osobami (nie 
zgłosi się inna samotna osoba tej samej płci lub osoba, z którą Uczestnik był zakwate-
rowany zrezygnuje z wyjazdu). 

10.  Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim nie 
mogą skorzystać z transportu autokarowego (bądź transferu na trasie lotnisko-hotel-
-lotnisko), który jest oferowany w ramach ofert Organizatora. Oferty te zawierają 
bowiem w swojej cenie transport standardowym autokarem, który ze względy na 
konstrukcje techniczne i bezpieczeństwo nie może być przeznaczony do transpor-
tu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim. 
Podstawą odmowy świadczenia takiego transportu jest art. 10 ust.1 lit b) Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 
dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmie-
niającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dalej jako Rozporządzenie 181/2011). 
Jednocześnie działając zgodnie z dyspozycją art. 10 ust.2 Rozporządzenia 181/2011, 
Organizator wskazuje, iż osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na 
wózku inwalidzkim mogą wedle swojego wyboru zorganizować taki transport sa-
modzielnie na swój koszt bądź zlecić Organizatorowi organizację takiego transportu 
(o ile jest to możliwe) za dodatkową opłatą. O kosztach zorganizowania transportu 
dla osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim Orga-
nizator zobowiązuje się poinformować przed zawarciem umowy, w przypadku gdy 
podczas zawierania umowy zostanie wskazane, iż Uczestnikiem wyjazdu jest osoba 
z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim. 

11.  Kategoria obiektu zakwaterowania podana jest wg przepisów kraju pobytu.

w Wyjazdach Organizowanych przez Sigma Travel Sp. z o.o.,
zwane dalej: „Warunkami Uczestnictwa” lub „WU”

12.  Określenie rodzaju miejsca, jakie Uczestnik będzie zajmował w środku transportu, 
w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu oraz numer 
miejsca w autokarze następuje w porozumieniu z Uczestnikiem po wpłacie zaliczki. 

13.  Wymagania specjalne Uczestnika, o których powiadomił on Organizatora lub po-
średnika turystycznego zawierają postanowienia Umowy. 

14.  Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie adresu, na-
zwiska, numeru telefonu, wymianie paszportu etc. w terminie umożliwiającym 
załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku i za skutki 
z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

15.  Bagaż nie może przekraczać rozmiarów i wagi podanej przez przewoźnika. 

 � III. Cena i sposób zapłaty

Cena 
1.  Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi cenę imprezy turystycznej oraz 

wszelkie konieczne należności, podatki i opłaty, jeżeli nie są one zawarte w cenie. 
2.  Cenę imprezy, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podat-

ków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, zawiera Umowa lub Program Ramowy 
Imprezy (...).

3.  Cena imprezy turystycznej może być uaktualniona. gdy wpływ na zmianę ceny bę-
dzie miało wystąpienie przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub in-

nych źródeł zasilania; 
2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział 

w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośred-
niego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, 
opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz 
na lotniskach;

3) zmiana kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy. 
 W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena ustalona w Umowie nie może 

być podwyższona. Organizator powiadamia Uczestnika o zmianie ceny oraz uzasad-
nia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.

4.  Uczestnik, który mimo akceptacji (również wyrażonej w sposób opisany w postano-
wieniu pkt IV.3) po uprzednim jego wezwaniu przez Organizatora nie zapłaci pełnej 
ceny, nie będzie dopuszczony do udziału w imprezie, a Organizator rozliczy dokona-
ne wpłaty przy zastosowaniu postanowień pkt VIII.2. 

Sposób zapłaty 
5.  Zawierając Umowę, Uczestnik wpłaca w biurze Organizatora (lub przelewem na konto 

Organizatora) pierwszą część ceny w wysokości min. 20% ceny imprezy turystycznej 
podanej w Umowie, a dopłatę do całości zobowiązany jest uiścić najpóźniej na 30 dni 
przed planowaną datą wyjazdu. 

6.  W przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy turystycznej Uczestnik wpłaca całość ustalonej ceny, chyba że Umowa 
stanowi inaczej. 

7.  Ewentualną dopłatę wynikającą z postanowień pkt III.3. Uczestnik zobowiązany jest 
wpłacić nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

 � Iv. Zmiany warunków umowy 

1.  O wszelkich zmianach danych Podróżnego (w tym danych kontaktowych, rodzaju 
nośnika właściwego do komunikacji pomiędzy Organizatorem a Podróżnym, za po-
mocą którego to nośnika przekazywane są Podróżnemu informacje i materiały do-
tyczące imprezy turystycznej) zamieszczonych w Umowie, Uczestnik powinien nie-
zwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie 
Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony. 

2.  Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie 
zmiany warunków Umowy o udział w imprezie turystycznej, gdy zmiana jest nie-
znaczna. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie informuje o zmianie Podróżnego 
w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. 

3.  Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej: 
1)  jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, lub 
2)  nie może spełnić wymagań specjalnych, o których Uczestnik powiadomił Orga-

nizatora i na które strony Umowy wyraziły zgodę, niezwłocznie powiadamia 
o tym Uczestnika na trwałym nośniku. Organizator turystyki może jednocześnie 
zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości 
o tej samej lub wyższej jakości. 

4.  W powiadomieniu o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego Rozdziału Organizator 
w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Uczestnika o: 
1)  zmianach warunków Umowy o udział w imprezie turystycznej; 
2)  rozsądnym terminie, w którym Uczestnik powinien poinformować Organizatora 

o swojej decyzji, o której mowa w ust. 5; 
3)  możliwości odstąpienia od Umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem 

wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpie-
nie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie, o którym 
mowa w pkt 2; 

4)  zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. 
5.  Uczestnik w terminie wyznaczonym przez Organizatora powinien poinformować 

Organizatora, że: 

WarUNKI UCZeSTNICTWa 
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1)  przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo 
2)  odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku 

wniesienia opłaty za odstąpienie, albo 
3)  odstępuje od Umowy o imprezę turystyczną oraz przyjmuje zastępczą imprezę 

turystyczną. 
6.  Jeżeli zmiany Umowy o udział w imprezie turystycznej lub zastępcza impreza tu-

rystyczna, o których mowa w ust. 4, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów 
imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. 

7.  W przypadku gdy Umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana 
zgodnie z ust. 4 pkt 3 albo ust. 5 pkt 2, Organizator nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia rozwiązania Umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokona-
ne przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik jest zwolniony od wniesienia opłaty 
za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. 

 � v. rodzaj i zakres zabezpieczenia turystów 

gwarancje na wypadek niewypłacalności 
1.  SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. w Warszawie, jako organizator turystyki, posiada Gwa-

rancję Ubezpieczeniową Turystyczną nr GT 167/2019 dotyczącą ochrony umów 
zawartych w okresie od 19.04.2019 roku do dnia 18.04.2020 roku. Ubezpieczycie-
lem jest Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Gwiaździstej 62 (53-413 Wrocław).

2.  Zakres ochrony ubezpieczenia obejmuje:
1)  zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Wnioskodawcy 

z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy 
turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni 
tego powrotu (zadanie Marszałka Województwa Mazowieckiego);

2)  zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, 
gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imie-
niu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana (zadanie TU EUROPA S.A.);

3)  zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, 
odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana 
z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu 
(zadanie TU EUROPA S.A.).

3.  Suma gwarancyjna widniejąca na Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej nr 
GT 150/2018 wynosi 1 152 000 PLN.

4.  Drugi filar zabezpieczenia działalności organizatorów turystyki i pośredników tu-
rystycznych nakłada obowiązek odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, który to obowiązek Organizator spełnia.

Ubezpieczenie Uczestników 
1.  Ubezpieczenie każdego Uczestnika obejmuje: koszty leczenia za granicą z uwzględ-

nieniem następstw chorób przewlekłych (do 25 000 EUR) i następstwa nieszczęśli-
wych wypadków (do 3000 EUR) oraz bagaż podróżny do 200 EUR oraz na zasadach 
określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń 

 EUROPA S.A. 
2.  Za pośrednictwem Organizatora Uczestnik może ubezpieczyć się od kosztów rezy-

gnacji z imprezy (z nagłej przyczyny losowej – 1% ceny imprezy w przypadku imprez 
o wartości powyżej 2000 PLN, – 20 PLN w przypadku imprez o wartości nieprzekra-
czającej 2000 PLN), od kosztów rezygnacji z imprezy z rozszerzeniem o następstwa 
chorób przewlekłych (3% ceny imprezy w przypadku imprez o wartości powyżej 
2000 PLN, 60 PLN w przypadku imprez o wartości nieprzekraczającej 2000 PLN) 
w  Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
z imprezy z nagłej przyczyny losowej (bądź też z rozszerzeniem o następstwa choroby 
przewlekłej) można wykupić jedynie przy pierwszej wpłacie.

3.  Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez 
Uczestnika w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. 

4.  W dniu wyjazdu na imprezę turystyczną Uczestnik otrzymuje kartę Towarzystwa 
Ubezpieczeń EUROPA S.A. z numerem polisy ubezpieczeniowej. 

5.  Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej, 
a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju 
i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela 
oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji leczenia. 

 � vI. Odwołanie imprezy turystycznej 

1.  Jeżeli Organizator zmuszony jest zmienić główne właściwości usług turystycznych, 
lub nie może spełnić specjalnych wymagań Uczestnika, określonych w Umowie, lub 
zaproponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% – niezwłocznie powiadamia 
o tym Uczestnika.

2.  Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie zbyt małej ilości uczestni-
ków imprezy turystycznej, określonej w pkt 5 – nie później jednak, niż:
a)  20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b)  7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni, 
c)  48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni 

przed planowaną datą imprezy.
 A w każdym terminie w przypadku, gdy Organizator nie może zrealizować Umowy 

o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych oko-
liczności i powiadomił o tym niezwłocznie Uczestnika. 

3.  W sytuacjach opisanych wyżej Organizator przedstawi Uczestnikowi ofertę zastępczą 
lub zwróci całość wpłaconej kwoty. 

4.  Jeżeli Uczestnik, któremu przedstawiono ofertę zastępczą nie zgłosi pisemnie rezy-
gnacji z imprezy turystycznej w ciągu trzech dni roboczych od jej otrzymania, Or-
ganizator podejmuje wszelkie czynności w taki sposób, jakby Uczestnik przyjął tę 
ofertę. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z imprezy turystycznej po upływie 
trzech dni roboczych Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty przy 
zastosowaniu postanowień pkt VIII.2.

5.  Minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi 15 osób przy 
imprezach lotniczych, oraz 30 osób przy imprezach autokarowych. 

 � vII. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków

1.  Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycz-
nej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie oso-
ba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. zawiadamiając o tym 
Organizatora, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, 
po uiszczeniu rzeczywistych kosztów wynikających z przeniesienia uprawnień. 

2.  Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 
Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika, Uczestnik i Osoba Przejmująca jego 
uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 � vIII. rezygnacja z imprezy turystycznej

1.  Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej czyli odstąpić od 
Umowy w każdym czasie.

2.  W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, 
z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów, z tym że potrącenie wynosi nie wię-
cej niż:
-  200 zł w razie rezygnacji zgłoszonej na 45 lub więcej dni przed planowaną datą 

rozpoczęcia imprezy,
-  20% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 44-tym 

a 31-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
-  50% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 30-tym 

a 15-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
-  80% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 14-tym 

a 7-ym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
-  95% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej na 6 dni lub 

mniej przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.
 Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja 

oraz dnia, w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.
3.  Niedokonanie zwrotu wpłaty w terminie 7 dni od daty rezygnacji obciąża Organiza-

tora odsetkami ustawowymi.
4.  W przypadku rezygnacji z zamówionych przez Uczestnika dodatkowych miejsc lub 

świadczeń na imprezę (overbooking) Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną 
przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów.

5.  W przypadku wszelkich zmian w terminach i wariantach imprezy turystycznej, 
dokonywanych przez Uczestnika, Organizator rozliczy wpłaty Uczestnika zgodnie 
z postanowieniami niniejszego pkt VIII.

6.  Uczestnik może odstąpić od Umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wy-
stąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu 

 docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realiza-
cję imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. 

 � IX. Zgłaszanie reklamacji związanych z wykonywaniem usług 
 przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą 

1.  Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie o udział w im-
prezie turystycznej. 

2.  Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania danej imprezy tury-
stycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących 
istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej im-
prezy, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie 
zastępcze. 

3.  Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w Pro-
gramie Ramowym Imprezy (...), Uczestnik może zażądać odpowiedniego obniżenia 
ustalonej ceny imprezy. 

4.  Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, jest niemożliwe 
albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od 
Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosz-
tami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycz-
nej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone 
w Umowie.

5.  Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy powi-
nien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora a także 
współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. 

6.  Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzo-
no niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub 
zaniechaniem Uczestnika. 

7.  Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody 
lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator powinien nie-
zwłocznie wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 

8.  Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność 
w przypadku, gdy Organizator udowodni, że: 
1)  winę za niezgodność ponosi Uczestnik; 
2)  winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług 

turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub 
uniknąć; 

3)  niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicz-
nościami. 

9.  Roszczenia, o których mowa w ust. 6 i 7, przedawniają się z upływem 3 lat. 
10.  Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie 

lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są 
częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora. 
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11.  W przypadkach innych, niż określone w ust. 10, odpowiedzialność Organizatora 

(a co za tym idzie odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora) 
ograniczona jest – o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spo-
wodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa – do trzykrotności całkowitej ceny 
imprezy turystycznej. 

12.  Uczestnik ma prawo do składania reklamacji, zawierającej zastrzeżenia dotyczące 
usług świadczonych przez Organizatora:
1) Uczestnik może złożyć reklamację pisemną u pilota (przy imprezach, w których 

pilot uczestniczy) lub najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy 
w miejscu zawarcia Umowy lub bezpośrednio u Organizatora;

2) ustnie – telefonicznie pod numerem: (+48) 22 625 12 12;
3) w formie elektronicznej na adres:  biuro@sigma-travel.com.pl 

13.  Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia spraw z zakresu postępowań pozasą-
dowych dotyczących usług turystycznych są Inspekcje Handlowe. Wykaz Inspekcji 
Handlowych znajduje się na stronie UOKiK.

14.  W przypadku umów zawartych drogą elektroniczną (on-line) Uczestnik, będący kon-
sumentem i mieszkający w kraju Unii Europejskiej (także: Norwegia, Islandia, Liech-
tenstein), ma możliwość złożenia skargi do podmiotu uprawnionego do prowadzenia 
postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 
pośrednictwem europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute 
Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15.  Uczestnik będący konsumentem, może także korzystać z pomocy Miejskich i Powia-
towych Rzeczników Konsumenta. 

16.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie póź-
niej niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu, przy czym do 
zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przy-
padku złożenia skargi po terminie, Organizator może uznać ją za bezskuteczną, co 
w żadnej mierze nie uchybia oraz nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodze-
nia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 
3 lata. 

17.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie 
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zgłaszający reklamację 
zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach wymagających 
ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie rozpatrzenia reklamacji 
i uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może prze-
kroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. 

18. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w postaci papierowej lub za pomocą 
innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi pocztą elektroniczną 
może nastąpić wyłącznie na wniosek składającego reklamację. 

19. Pilot i przedstawiciel Organizatora nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 
Uczestnika.

 � X. Odpowiedzialność Organizatora

1.  Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycz-
nych objętych Umową o udział w imprezie turystycznej oraz jest obowiązany do 
udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc ta może 
w szczególności polegać na:
1)  udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, 

władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 
2)  udzieleniu Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się 

na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu 
ze świadczeń zastępczych.

2.  Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, 
jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku 
jego rażącego niedbalstwa. 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych i innych 
dokumentów przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że prospekt taki lub doku-
ment został włączony do Umowy. 

4.  Katalogi i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do 
zawarcia Umowy, a nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe dla Uczestnika z faktu 
niezgłoszenia się w terminie na miejsce zbiórki, bądź zatrzymania przez krajowe czy 
zagraniczne służby graniczne, celne, policję lub inne władze. W powyższych przy-
padkach Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty według punktu 
VIII.2.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli 
szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich, 
za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub działaniem siły wyższej. Od-
powiedzialność Organizatora za bagaż jest ograniczona w zakresie, jaki przewidują 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy umów międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczypospolita. Zawiadomienia o opóźnieniach samolotów lub 
utracie i zniszczeniu bagażu należy kierować niezwłocznie (w stosunku do bagażu – 
nie później niż 7 dni od daty odbioru bagażu lub nie później niż w okresie 21 dni 
od dnia, kiedy bagaż winien być wydany) do linii lotniczych oraz do Organizatora. 
Roszczenie należy zgłosić na piśmie.

 � XI. Odpowiedzialność Uczestnika 

1.  W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Uczestnika na miejscu im-
prezy turystycznej z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności. 

2.  Niedopełnienie przez Uczestnika czynności określonych w postanowieniu pkt XIII.3. 
po jego uprzednim wezwaniu przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją 
Uczestnika z udziału w imprezie turystycznej i powoduje skreślenie z listy uczestni-
ków bez odrębnego powiadamiania oraz skutki, o których mowa w postanowieniach 
pkt VIII. 

 � XII. Opieka Pilota 

1.  Pilot nie pełni funkcji przewodnika lecz jest odpowiedzialny za realizację programu 
imprezy.

2.  W czasie trwania imprezy turystycznej Uczestnik może zgodnie z treścią Umowy ko-
rzystać z pomocy i opieki pilota, rezydenta lub pracownika lokalnego przedstawiciela 
Organizatora, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji 
programu imprezy. 

3.  Nazwisko pilota lub rezydenta lub nazwa lokalnego przedstawiciela Organizatora, do 
których Uczestnik może się zwracać w razie trudności, podana jest w dokumentach 
wydawanych Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy w dniu wyjazdu.

4.  Przeloty samolotem w obie strony mogą odbywać się bez udziału pilota Organizatora. 
W takim przypadku opiekę nad grupą pilot przejmuje w porcie docelowym po za-
kończeniu odprawy.

5.  Pilot ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w imprezie lub jej częściach 
w przypadku, gdy Uczestnik:
1)  nie przestrzega warunków Umowy,
2)  znajduje się w stanie nietrzeźwym,
3)  zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów,
4)  stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników w związku 

z przebywaną chorobą lub z innych względów.

 � XIII. Informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych 
i sanitarnych

1.  Uczestnik otrzymuje w Programie Ramowym Imprezy (...) aktualne informacje o prze-
pisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych 
dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

2.  Uczestnik otrzymuje informacje o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na od-
wiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. 

3.  Uczestnik winien posiadać na miejscu zbiórki aktualnie obowiązujące dokumenty 
uprawniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy (m.in. 
paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu), Umowę i dokumenty w niej wy-
mienione oraz dowody wpłat. 

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nie przyznanie Uczestniko-
wi wizy przez placówki konsularne państw, do których obowiązuje ruch wizowy, za 
zatrzymanie jego paszportu oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne 
państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe 
służby imigracyjne, a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną 
wizy, o której mowa wyżej chyba, że opóźnienie to można przypisać Organizatorowi.

5.  Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządko-
wych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym, jak 
również zaleceń pilota (zwłaszcza co do oddalania się od grupy). 

 � XIv. Przetwarzanie Danych Osobowych

1.  Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sigma Travel 
Sp. z o.o. 

2. Administrator prowadzi operacje danych osobowych Klienta podanych w Umowie.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji Umowy i będą udostępnia-

ne innym odbiorcom takim jak linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotelom, firmie 
ubezpieczeniowej, w celu realizacji zawartej Umowy.

4. Dane osobowe Klienta, będą także przetwarzane w celach marketingowych własnych 
usług. Klient ma zawsze prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest Umowa.
6.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy, w przypad-

ku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie Umowy.
7.  Klient posiada prawo do:

-  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowa-
nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.

9. W zależności od kierunku podróży, w celu niezbędnym do realizacji Umowy, dane 
osobowe mogą być przetwarzane przez odbiorców danych w Państwach Trzecich, 
które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Informacje 
czy dany kraj zapewnia skuteczną ochronę, można uzyskać bezpośrednio u Admini-
stratora.

10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres, w którym osoba, której 
dane dotyczą, może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy.

 � Xv. Postanowienia końcowe

1.  Ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubow-
nie, a w przypadku braku porozumienia przez sądy powszechne właściwe według 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

2.  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy, Warunków Uczestnictwa 
oraz Programem Ramowym Imprezy (...) zastosowanie mają przepisy Ustawy o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz 
inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Warszawa, dnia 18.07.2019 r.
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POSTaNOWIeNIa OgÓlNe:
1.  Organizatorem Programu Lojalnościowego Karta Podróżnika (dalej jako: „Pro-

gram”) jest Sigma Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 140, 
00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS: 0000015656.

2.  Celem Programu jest zbieranie punktów i wymienianie ich na imprezy turystyczne 
organizowane przez Organizatora lub bonusy przyznawane wyłącznie przez Organi-
zatora. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

3.  Rozpoczęcie Programu następuje z dniem 1 stycznia 2016 roku.

DeFINICJe:
1.  Organizator – Sigma Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2.  regulamin – niniejszy Regulamin Programu, który dostępny jest na stronie 
 www.sigma-travel.com.pl/do-pobrania/stali-klienci Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany treści Regulaminu bez podania przyczyny; o zmianach Regu-
laminu Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Organizatora 

 www.sigma-travel.com.pl/do-pobrania/stali-klienci oraz poprzez rozesłanie nowej 
wersji Regulaminu na podane przez Uczestników adresy e-mail,

3.  Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która zawarła Umowę o wykupienie wybranej usługi z pełnej oferty dostępnej w Biu-
rze Podróży Organizatora, opłaciła całość ostatecznej ceny wybranej usługi z pełnej 
oferty i wyraziła pisemną zgodę na przystąpienie do Programu; Uczestnikiem nie 
może zostać osoba biorąca udział w imprezach turystycznych organizowanych na 
zamówienie (np. typu INCENTIVE),

4.  Karta – karta wydawana Uczestnikowi opatrzona indywidualnym numerem, która 
nie stanowi karty płatniczej, debetowej lub kredytowej; Karta stanowi własność 
Organizatora i służy wyłącznie do potwierdzania uczestnictwa w Programie,

5.  Konto – indywidualne konto zakładane Uczestnikowi przez Organizatora w syste-
mie informatycznym Bonus Club, przyporządkowane do Karty, na którym ujawnia-
na jest w szczególności: ilość punktów przyznanych Uczestnikowi.

6.  Pełna oferta – oferta dostępna w Biurze Podróży Organizatora, która obejmuje im-
prezy turystyczne organizowane przez Organizatora, wczasy oferowane w sprzedaży 
agencyjnej, ubezpieczenia, bilety lotnicze, bilety na imprezy sportowe i kulturalne.

PrZYSTĄPIeNIe DO PrOgramU:
1.  W celu przystąpienia do Programu osoba, która jest uprawniona do uzyskania statu-

su Uczestnika, zapoznaje się z Regulaminem i wyraża pisemną zgodę na przystąpie-
nie do Programu.

2.  Dla każdego Uczestnika w systemie informatycznym Bonus Club zostaje utworzone 
Konto.

3.  Do utworzonego Konta Uczestnik otrzymuje jedną Kartę.
4.  Na Koncie ujawnione zostają punkty, które zostają przyznane Uczestnikowi za każdy 

dokonany przez niego zakup usługi z Pełnej oferty, lub za polecenie przez Uczestni-
ka nowej osoby, która nigdy nie była klientem Organizatora i która dokona zakupu 
imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora lub wczasów oferowanych 
w sprzedaży agencyjnej, podając jednocześnie imię i nazwisko Uczestnika, który do-
konał polecenia. Wykupienie usługi przez Uczestnika musi nastąpić bezpośrednio 
poprzez centralę biura Organizatora w Warszawie, ul. Marszałkowska 140.

5.  Za zakupy usług z Pełnej oferty sprzed daty rozpoczęcia Programu lub sprzed daty 
otrzymania karty Uczestnikowi nie zostają przyznane punkty.

6.  Punkty przyznawane Uczestnikowi są sumowane na Koncie i automatycznie za-
twierdzane w dniu wyjazdu Uczestnika na wycieczkę lub wczasy, a w pozostałych 
przypadkach w dniu zakupu przez Uczestnika usługi z Pełnej oferty lub w dniu 
zakupu usługi z Pełnej oferty przez osobę, o której mowa w pkt. 4 „Przystąpienia do 
Programu”.

regUlamIN PrOgramU lOJalNOŚCIOWegO
KarTa PODrÓŻNIKa

7.  Liczba otrzymanych punktów jest naliczana tylko i wyłącznie od ceny złotówkowej 
wykupionej usługi. Aktualny stan Konta Uczestnik może sprawdzić osobiście w Biu-
rze Organizatora, ul. Marszałkowska 140 w Warszawie, telefonicznie pod numerem 
22 625 12 12 lub drogą mailową wczasy@sigma-travel.com.pl

8.  Każdorazowe naliczenie punktów wymaga okazania Karty albo podania numeru 
Karty przez Uczestnika. Naliczenie punktów przy zakupie usługi przez osobę, 
o  której mowa w pkt. 4 „Przystąpienia do Programu” wymaga podania przez nią 
imienia i nazwiska Uczestnika polecającego.

9.  Uczestnik nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę. Punkty nie mogą być 
przekazywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, w tym innych Uczestników.

10.  Zebrane punkty zamieniane są wyłącznie na imprezy turystyczne organizowane 
przez Organizatora lub bonusy przyznawane wyłącznie przez Organizatora.

11.  Zatwierdzone punkty Uczestnik może wykorzystać na bieżąco na kolejną imprezę 
turystyczną organizowaną przez Organizatora i na bonusy przyznawane przez Or-
ganizatora, lub nadal gromadzić je w celu zwielokrotnienia przywilejów przyznawa-
nych przez Organizatora. Po wykorzystaniu wszystkich punktów z Karty, naliczanie 
nowych punktów rozpocznie się od początku.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych własnych imprez z Pro-
gramu. Informacja zawierająca dane imprez nieobjętych Programem będzie ujawnia-
na na stronie internetowej www.sigma-travel.com.pl/do-pobrania/stali-klienci

13.  Reklamacje dotyczące ilości zatwierdzonych punktów na Koncie Uczestnik może 
zgłosić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zatwierdzenia punktów. Zgłoszenia re-
klamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik dokonuje w formie 
pisemnej na adres Organizatora, ul. Marszałkowska 140 w Warszawie lub na adres 
e-mail wczasy@sigma-travel.com.pl

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie bez 
podania przyczyny. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani na 
stronie internetowej Organizatora www.sigma-travel.com.pl/do-pobrania/stali-klienci, 
nie później jednak niż na 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem Programu.

15.  W przypadku zakończenia Programu niewykorzystane w terminie określonym 
w pkt. 14 przez Uczestnika punkty przepadają.

16.  Uczestnictwo w Programie nie rodzi po stronie Organizatora innych zobowiązań 
poza tymi, które zostały wyraźnie wskazane w Regulaminie.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w Programie Uczestni-
kowi, który nie podał wymaganych danych osobowych koniecznych do udziału 
w Programie lub nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
związanych z uczestnictwem w Programie.

18.  Organizator jest uprawniony do usunięcia konta Uczestnika oraz znajdujących się na 
nim punktów w następujących przypadkach:
a) w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
b) w przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika,

19.  Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W takim 
przypadku Uczestnik powinien powiadomić Organizatora na piśmie o rezygnacji 
z Programu. Pisemna rezygnacja powinna zostać przesłana na adres Organizatora, 
ul.  Marszałkowska 140 w Warszawie. Rezygnacja z udziału w Programie oznacza 
likwidację Konta, dezaktywację Karty i utratę możliwości skorzystania przez Uczest-
nika z punktów przyznanych i zatwierdzonych na Koncie.

20.  W przypadku kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia Karty, Uczestnik ma obowiązek 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi telefonicznie na numer 22 625 12 12 lub 
drogą mailową na adres e-mail wczasy@sigma-travel.com.pl. Zgłoszenie uprawnia 
Uczestnika do otrzymania nowej Karty i powoduje zachowanie dotychczas zebra-
nych i zatwierdzonych punktów.

21.  W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie, zaginięciu lub kradzieży 
Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty, 
włącznie z wymianą zgromadzonych punktów na przywileje i bonusy przyznawane 
przez Organizatora.

KarTa PODrÓŻNIKa 
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ZaSaDY przyznawania punktów:
-  10 punktów za każde 100 zł wydane na wykupienie usługi z Pełnej oferty.
-  200 punktów za polecenie osoby, która nigdy nie była Klientem Sigma Travel (o której mowa w pkt. 4)

PrZYWIleJe przysługujące Uczestnikom w zamian za zatwierdzone na Koncie punkty:
- zniżka 1% na kolejną imprezę  - 1 000 pkt
- zniżka 2% na kolejną imprezę   - 2 000 pkt
- zniżka 5% na kolejną imprezę   - 3 300 pkt
- zniżka 8% na kolejną imprezę   - 4 400 pkt
- zniżka 11% na kolejną imprezę   - 5 500 pkt
- zniżka 14% na kolejną imprezę   - 6 600 pkt
- zniżka 17% na kolejną imprezę   - 7 700 pkt
- zniżka 20% na kolejną imprezę   - 8 800 pkt
- zniżka 30% na kolejną imprezę  - 12 000 pkt
- zniżka 50% na kolejną imprezę   - 18 000 pkt

KaNgUr WYJaZD graTIS! - 25 000 pkt
(dowolnie wybrana impreza organizowana przez Sigma Travel)

Dodatkowe BONUSY w zamian za zatwierdzone na Koncie punkty:
-  ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy Sigma Travel    - 1000 pkt
-  gwarancja niezmienności ceny na imprezę Sigma Travel    - 1100 pkt

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.  Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Sigma Travel sp. z o. o.
2.  Administrator prowadzi operacje danych osobowych uczestników podanych w umowie – przy rejestracji Karty.
3.  Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji umowy Programu Lojalnościowego – korzystania z Karty i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4.  Dane osobowe Uczestników, będą także przetwarzane w celach marketingowych własnych usług. Uczestnik ma zawsze prawo cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu na przetwa-

rzanie danych w tym celu.
5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest umowa uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i korzystania z Karty.
6.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie 

umowy przystąpienia do Programu Lojalnościowego i otrzymanie Karty.
7.  Uczestnik posiada prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.  Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.  Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania umowy udziału w Programie Lojalnościowym, a po tym czasie przez okres w którym osoba, której dane 

dotyczą, może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym Regulaminem i akceptuję go

        Imię i nazwisko Uczestnika:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Miejscowość i data:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Adres e-mail Uczestnika:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KarTa PODrÓŻNIKa 



111

Zdjęcia: Sigma Travel Sp. z o.o., fotolia.com, dreamstime.com, pixabay.com

Skład i przygotowanie do druku: 
Multiplico Andrzej Bielawski

www.multiplico.pl
e-mail: multiplico@multiplico.pl

W  SIgma  Travel  mOŻeSZ  TeraZ  KUPIć 
WalIZKI  reNOmOWaNeJ  FIrmY  PUCCINI 

W  NIeWIarYgODNIe  aTraKCYJNYCh  CeNaCh!!!

Duży wybór modeli oraz kolorów
Odbiór osobisty bądź wysyłka pod wskazany adres

Za zakup walizki otrzymasz 100 punktów do programu KARTA PODRÓŻNIKA

OFerTa SPeCJalNa 

PODrÓŻUJ  W  WIelKIm  STYlU!

Jeśli w podróż się wybierasz kup walizkę u nas teraz!
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SIgma Travel Sp. z o.o.
ul. marszałkowska 140, 00-061 Warszawa

Informacja i rezerwacja: tel. 22 625 12 12
e-mail: rezerwacja@sigma-travel.com.pl, biuro@sigma-travel.com.pl, 

info@sigma-travel.com.pl, wczasy@sigma-travel.com.pl

www.sigma-travel.com.pl  
www.sigmatravel.eu 

www.facebook.com/sigmatravel

konto dla klientów: Citibank Handlowy nr 73 1030 1016 0000 0000 0341 0000

Nasze imprezy są również dostępne we wszystkich dobrych biurach podróży na terenie całego kraju.
Jeśli chcesz poznać adres najbliższego agenta Sigma Travel zadzwoń pod numer telefonu 22 692 47 40.


