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Wycieczki
2019

„Nie podróżujemy aby uciec przed życiem, ale żeby życie nam nie uciekło…”



Szanowni Klienci!

Trzymają Państwo w ręku katalog z propozycjami wycieczek dla 
klientów indywidualnych na rok 2019. Znajdują się w nim oferty imprez 
jednodniowych oraz wielodniowych, krajowych oraz zagranicznych. 
Nasze wycieczki charakteryzują się wysokim poziomem usług. Za-
trudniamy sympatycznych, kompetentnych i doświadczonych pilotów. 
Na miejscu często dodatkowo towarzyszą im lokalni polskojęzyczni 
przewodnicy. Wszystkie nasze wycieczki zaczynają się w Szczecinie, 
skąd bezpośrednio grupa przemieszcza się do celu wycieczki, bez za-
bierania osób w innych miastach po drodze. Nasze grupy liczą poniżej 
50 uczestników, dzięki czemu żaden uczestnik nie jest anonimowy. 
W programowaniu wycieczek unikamy nocnych przejazdów, stawiając 
na komfort i wygodę.

Podróże z nami to pewność, że powrócą Państwo zadowoleni.
Za nami 28 lat doświadczeń.

Zapraszamy!

Zbigniew Głąbiński z zespołem
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Wyspa tropikalna pod Berlinem
26.01.2019 (pierwsza niedziela ferii zimowych)

Cottbus – największy pochód karnawałowy we Wschodnich Niemczech 
03.03.2019 (niedziela)

08:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora Szczecinie, przejazd do Nie-
miec do parku wodnego Tropical Islands pod Berlinem, pobyt w krainie 
tropików z oryginalnymi budowlami, roślinnością i zwierzętami z krajów 
ze strefy równikowej, plażą, zjeżdżalniami, basenami z wodą morską 
i laguną, a także zewnętrzną strefą Amazonia, możliwe korzystanie 
z dodatkowych atrakcji takich jak masaże, plac zabaw dla dzieci, lot 
balonem, strefa saun, restauracje, kawiarnie, wyjazd w drogę powrot-
ną, późnym wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki w Szczecinie.

07:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, wyjazd 
do Niemiec, przyjazd do Cottbus, od 13:00 udział w pochodzie 
karnawałowym, znanym pod nazwą „Pochód radosnych ludzi”, 
w którym czynny udział weźmie ponad 4000 osób, zaprezentu-
ją się tancerze, akrobaci, kapele muzyczne, firmy, stowarzysze-
nia oraz mnóstwo radosnych poprzebieranych ludzi, z platform 
karnawałowo udekorowanych samochodów ciężarowych, dorożek 
i innych wozów, rozdawane będą grzańce, ogórki szprewaldzkie 
oraz maskotki, z nieba posypią się cukierki oraz konfetti, wyjazd 
do Polski, wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki Szczecinie.

Cena 125 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki,
 - ubezpieczenie zagraniczne od 
KL (do sumy 15 000 EUR), NNW 
w Europaeische Reiseversi-
cherung AG.

Uwagi:
 - cena nie zawiera biletów wstępu 
(do strefy tropików: 23,5 EUR/os. 
– grupowy dla osób  powyżej 65 
lat, dzieci i studentów; 29 EUR/os.  
grupowy dla osób dorosłych),

 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty.

Cena 145 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki, 
 - ubezpieczenie od KL (do sumy 15 
000 EUR) i NNW w Europäische 
Reiseversicherung AG.

Uwagi:
 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty. 
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Oranienburg i Ravensbrück
06.04.2019 (sobota)

08:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd do Niemiec, przyjazd do Oranienburga, 
zwiedzanie muzeum obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i barokowego zespołu pałacowego 
wybudowanego dla Luizy Henrietty von Oranien – pierwszej żony króla Fryderyka I, przejazd do 
miejscowości Ravensbrück, zwiedzanie Miejsca Pamięci i Przestrogi – dawnego obozu koncentra-
cyjnego, wyjazd do Polski, wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki w Szczecinie.

Cena 130 zł/os. obejmuje:
 - przejazd na całej trasie,
 - opiekę pilota wycieczki,
 -  ubezpieczenie KL (do sumy 15 
000 EUR) i NNW: w Europäische

 - Reiseversicherung AG.

Uwagi:
 - cena nie obejmuje biletów wstępu 
(około 10 EUR/os. dorosłą, 8 EUR/
dziecko),

 - należy zabrać ważny paszport 
lub dowód osobisty.

Cena 150 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki,
 - ubezpieczenie od KL (do sumy 
15 000 EUR) i NNW w Europäische 
Reiseversicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok.20 EUR/os.),

 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty.

Spreewald i pływanie z pingwinami w Lübbenau
 11.05.2019 (sobota)

07:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd do miejsco-
wości Burg, dwugodzinny spływ łodziami po kanałach Spreewaldu, 
przyjazd do Lübbenau, pobyt w parku wodnym Spreweltenbad, 
gdzie możliwe jest jedyne w swoim rodzaju pływanie w podgrze-
wanym, odkrytym basenie z pingwinami oraz udział w ich karmie-
niu, możliwość korzystania ze standardowej oferty aquaparku: 
basen, sauna etc., wyjazd do Polski, wieczorem przyjazd w miejsce 
zbiórki w Szczecinie.
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Portugalia – tam gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna
w terminie: 01.05-05.05.2019 (5 dni)

01.05
02:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, 06:00 wylot do Portugalii, o 08:40 przylot do Lizbony, 
zwiedzanie stolicy: kościół Hieronimitów, Pomnik Odkrywców (z zewnątrz), degustacja ciastka “pasteis 
de belém”, zwiedzanie dzielnicy Alfama: punkt widokowy St. Luzia, przejazd przez dzielnicę Baixa, 
główne ulice i place w Lizbonie: Praça de Comercio, Praça de Rossio, Rua Augusta, Praça Restauradores, 
przejazd do Alcobaça, zakwaterowanie w hotelu 3*, obiadokolacja, nocleg,
02.05
śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie klasztoru Santa Maria, wyjazd autokarem do Coimbry, 
zwiedzanie klasztoru karmelitek Santa Teresa, gdzie mieszkała siostra Łucja, uniwersytetu, starej 
katedry i mini koncert muzyki Fado, wyjazd, zakwaterowanie w hotelu 3*** w miejscowości nad oceanem, 
obiadokolacja, nocleg, 
03.05
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Porto, zwiedzanie kościoła św. Franciszka i katedry, spacer 
nabrzeżem Ribeira, rejs łodziami po rzece Duoro, wizyta w winiarni połączona z degustacją wina Porto, 
przejazd do Aveiro, miasta zwanego „portugalską Wenecją”, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
04.05
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Fatimy, zwiedzanie bazyliki Matki Bożej Różańcowej, Kaplicy 
Objawień, figury Matki Bożej z wmontowaną w koronę kulą podarowaną przez Jana Pawła II, przejście 
do Aljustrel, miejsca związanego z życiem pastuszków, zakwaterowanie w hotelu 3*, obiadokolacja, 
możliwość uczestniczenia w modlitwach wieczornych w sanktuarium, nocleg,
05.05
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Cabo da Roca, przejazd do Lizbony, zwiedzanie Oceanarium 
w Parku Narodów (dawne tereny EXPO 1992), wyjazd na lotnisko, odprawa, wieczorem o godz. 18:05 
wylot z Lizbony do Berlina, przejazd z lotniska do Szczecina w miejsce zbiórki.

Cena 2800 zł/os. obejmuje:
 - przelot na trasie Berlin – Lizbona – 
Berlin, przewóz bagażu do 20 kg + 
podręczny 10 kg,

 - przejazdy autokarem wg pro-
gramu,

 - 4 noclegi w hotelu 3*** , pokoje 
2-osobowe z łazienkami,

 - 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
 - opiekę pilota wycieczki,
 - usługi przewodnika w trakcie wy-
cieczek wymienionych w program-
ie,

 - ubezpieczenie KL (do sumy 15 000 
EUR), NNW i bagażu w Europäische 
Reiseversicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
ok. 80 EUR/os.,

 - dopłata do pokoju 1-osobowego 
wynosi 500 zł/os.,

 - należy posiadać ważny paszport 
lub dowód osobisty,

 - cena wycieczki i biletów wstępu 
może ulec nieznacznie zmianie 
z przyczyn niezależnych od biura!
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Cena 110 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki,
 - ubezpieczenie zagraniczne od 
KL (do sumy 15 000 EUR), NNW 
i bagażu w Europaeische Reisever-
sicherung AG.

Cena 155zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki, 
 - ubezpieczenie KL (do sumy 15 000 
EUR) i NNW w Europäische Reisev-
ersicherung AG.

Uwagi:
 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty,

 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok. 6 EUR/os.).

Uwagi:
 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty,

 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
ok. 6 EUR/os.

Zielone Świątki w Neubrandenburgu
08.06.2019 (sobota)

Noc Tysiąca Świateł w Ogrodzie Różanym w Forst  
29.06.2019 (sobota)

08:00 zbiórka przy ul. Księcia 
Sambora w Szczecinie, prze-
jazd do Niemiec, przyjazd do 
Jatznick, zwiedzanie z przewod-
nikiem jedynej na Pomorzu Przed-
nim Wyłuszczarni Nasion Drzew 
Iglastych (nowoczesna produk-
cja i część muzealna), przejazd 
do Neubrandenburga, spacer po 
„mieście 4 bram” w obrębie murów 
miejskich z bramami: Stargardz-
ką, Treptowską, Friedlandzką 
i Nową, udział w znanym w całych 
Niemczech wydarzeniu kultur-
alno-rozrywkowym – Jarmarku 
Zielonoświątkowym Pfingsfest, 
wieczorem powrót do Szczecina 
w miejsce zbiórki.

12:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, przejazd do, 
spacer po Parku Winnym, zwiedzanie Palmiarni i czas wolny w tamte-
jszej restauracji  i kawiarni, wyjazd do Niemiec, przejazd do Forst,  
spacer po Ogrodzie Różanym o powierzchni 17 ha, gdzie można podzi-
wiać 40 000 krzewów różanych w ponad 700 odmianach - wśród nich 
są takie rarytasy botaniczne jak: róża zielona, róża czteropłatkowa 
(omeiensis) oraz róża czarna, udział w niesamowitym widowisku Nocy 
Tysiąca Świateł, podczas którego we wszystkich alejkach zostaną 
rozświetlone małe świece, które stworzą niepowtarzalny klimat i nastrój, 
późnym wieczorem wyjazd z Forst, w nocy przyjazd w miejsce zbiórki 
w Szczecinie.
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08.07
06:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, wyjazd przez 
Niemcy i Czechy na Słowację, przyjazd do Bratysławy, zwiedzanie: 
m.in. wzgórze zamkowe, Stare Miasto, obiadokolacja, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg,
09.07
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Bojnic, zwiedzanie, romantyczne-
go zamku, przejazd do Bańskiej Szczawnicy wpisanej na listę UNESCO, 
zwiedzanie Słowackiego Muzeum Górniczego, przyjazd w okolice Popradu/
Liptovský Mikuláša, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg, 
10.07
śniadanie, przejazd do Liptovský Mikuláša, relaks w największym 
w Europie środkowej Aquaparku – kompleksie 14 basenów ter-
malnych „Tatralandia”, następnie przejazd do Oravskiego Podzamo-
ka i zwiedzanie Zamku Orawskiego zbudowany na skale 107 m nad) 
rzeką Orawą, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg, 
11.07
śniadanie, przejazd do Popradu, relaks w „AquaCity” – kompleks-
ie basenów termalnych, następnie zwiedzanie Dobszyńskiej Jaskini 
Lodowej położonej na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj, powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
12.07
śniadanie, przejazd do Spiskiego Podgrodzia, zwiedzanie ruin najsłyn-
niejszego zamku słowackiego na Spiszu, wpisanego na listę UNESCO, 
przejazd do miejscowości Levoča, spacer po starym mieście wpisanym 
na listę UNESCO: m.in. renesansowy ratusz i gotycki kościół św. Jaku-
ba, przejazd do Kieżmarku, zwiedzanie drewnianego kościoła, wpisa-
nego na listę UNESCO, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
13.07
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Tatrzańskiej Łomnicy, wjazd 
kolejką linową na Skalnaté Pleso pod Łomnicą - drugi co do wysokości 
szczyt w Tatrach (2634 m n.p.m.), przejazd do Polski, po drodze obiad, 
powrót do Szczecina wieczorem w miejsce zbiórki.

Cena 1490 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem na całej tra-
sie,

 - 5 noclegów, pokoje 2-os. z łazien-
kami,

 - 5 obiadokolacji, 5 śniadań, obiad 
w drodze powrotnej,

 - opiekę pilota wycieczki,
 - ubezpieczenie zagranicą od KL 
(do sumy 15 000 EUR), NNW 
i bagażu w Europaeische Reisev-
ersicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok. 85 EUR/os.),

 - ewentualna dopłata do pokoju 
1-os. wynosi 490 zł/os.,

 - należy zabrać ważny paszport lub 
dowód osobisty.

Zamki i termy Słowacji
08-13.07.2019 (6 dni)
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08:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, przejazd do 
Marianowa, wizyta w Chlebowym Domu, pokaz pieczenia chleba, 
przejazd w okolice Kalisza Pomorskiego, zwiedzanie:  Pałac Wedlów 
z XIV wieku, kamień szlifierski, Kościół w Suchowie, elektrownia 
wodna w Borowie, przejazd do Kalisza Pomorskiego nad jezioro 
Młyńskie zwane jeziorem Ogórkowym, udział w Jarmarku Ogór-
kowym (symbol Kalisza Pomorskiego – Ogórek Beczuś, wioska ogór-
kowa, leśna osada, możliwość kupna wyrobów z ogórków, koncerty, 
konkursy), wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki Szczecinie.

Cena 100 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki, 
 - ubezpieczenie od KL (do sumy 15 
000 EUR) i NNW w Europäische 
Reiseversicherung AG.

Jarmark ogórkowy w Kaliszu Pomorskim
20.07.2019 (sobota)

Uwagi:
 - dodatkowo płatne ceny biletów 
wstępu ok. 40 zł/os.

Cena 120 zł/os.obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki, 
 - ubezpieczenie od KL (do sumy 15 
000 EUR) i NNW w Europäische 
Reiseversicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
do Pałacu Cecilienhof (10 EUR/
os.), Biosfery Potsdam (12,50 
EUR/os. wliczona kawa i ciasto) 
i dla chętnych do Pałacu Sanssouci 
(12 EUR/os.),

 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty.

Poczdam – “kwiatowa rezydencja cesarzy”
17.08.2019 (sobota)

08:00 zbiórka przy ul. Księ-
cia Sambora w Szczecinie, wy-
jazd do Niemiec do Poczdamu, 
przyjazd do Parku Sanssouci, 
zwiedzanie ogrodu tarasowe-
go, grobu Fryderyka Wielkiego, 
następnie spacer po parku, prze-
jazd przez miasto (m.in. zabyt-
kowa kolonia rosyjska Aleksand-
rowka, bramy starego miasta), 
zwiedzanie Pałacu Cecilienhof, 
w którym odbyła się słynna Kon-
ferencja Poczdamska (z polskim 
przewodnikiem lub audio-prze-
wodnikiem), następnie wizyta 
w Biosferze Poczdam, zwiedza-
nie hali – nowoczesnej palmiarni, 
w której utworzono równikową 
dżunglę z 20 000 roślin (wśród 
nich palmy, epifity, bromelie czy 
rośliny użytkowe jak kakaowiec 
oraz storczyki), ze 150 gatunk-
ami zwierząt (m.in. ryby, gady, 
ptaki i motyle), wyjazd do Polski, 
wieczorem przyjazd w miejsce 
zbiórki w Szczecinie.
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05.08
06:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, wyjazd, przyjazd do Puław, spacer po Parku 
Czartoryskich, m.in. Świątynia Sybilli, która była pierwszym w Polsce muzeum, przejazd do Kaz-
imierza Dolnego, wizyta na rynku: studnia, kamienice Przybyłów, kościół farny, przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg,
06.08
śniadanie, zwiedzanie Lublina z przewodnikiem: zamek, kaplica św. Trójcy, stare miasto z zabytkow-
ymi uliczkami i kamienicami, Brama Grodzka, Bazylika Relikwii Krzyża Św., katedra, Wieża Tryni-
tarska, Katolicki Uniwersytet Lubelski z pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu, przejazd na 
Majdanek, zwiedzanie Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg, 
07.08
śniadanie, przejazd do Szczebrzeszyna, pomnik chrząszcza, następnie przejazd do Zamościa i zwiedzanie: 
Arsenał z Muzeum Oręża, Akademia Zamojskich, Pałac (z sądem), Brama Szczebrzeska, Lwowska nowa 
i stara, Rynek Wielki z ratuszem, kamienice z arkadami, Rynek Solny i Wodny z placami targowymi, forty-
fikacje i rotunda, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg, 
08.08
śniadanie, przejazd na Ukrainę do Żółkwi, zwiedzanie miasta m.in.: rynek, kościół farny, cerkiew greko-ka-
tolicka, przejazd do Lwowa, zwiedzanie z przewodnikiem: kościół św. Elżbiety, cerkiew św. Jura, Opera 
Lwowska, katedra łacińska, Kaplica Boimów, rynek, ratusz, katedra ormiańska, pomnik Adama Mickiewicza, 
wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich, zakwaterowanie w hotelu we Lwowie, 
obiadokolacja, nocleg,
09.09
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Sandomierza, zwiedzanie m.in. miejsc związanych z serialem 
„Ojciec Mateusz”, Brama Opatowska, ratusz, Bazylika Narodzenia, Najświętszej Maryi Panny, Podziemna 
Trasa Turystyczna, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
10.09
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Kielc, wizyta w Geoparku, przejazd do Ślichowic, wizyta w rezer-
wacie skalnym, gdzie znajduje się odsłonięcie fałdu obalonego, przejazd przez Polskę, obiad na trasie, 
powrót do Szczecina późnym wieczorem.

Sandomierz i Lubelszczyzna z wizytą we Lwowie
05-10.08.2019 (6 dni)

Cena 1090 zł/os.obejmuje:
 - przejazd autokarem na całej tra-
sie,

 - 5 noclegów, pokoje 2-os. z łazien-
kami,

 - 5 obiadokolacji, 5 śniadań, obiad 
w drodze powrotnej,

 - opiekę pilota wycieczki, usługi 
przewodników lokalnych,

 - ubezpieczenie zagr. od KL 
(do sumy 15 000 EUR), NNW 
i bagażu w Europaeische Reisev-
ersicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok. 150 zł),

 - ewentualna dopłata do pokoju 
1-os. wynosi 500 zł/os.,

 - należy zabrać ważny paszport lub 
dowód osobisty.
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Cena 800 zł/os.obejmuje:
 - przejazd autokarem na całej tra-
sie,

 - 3 noclegi pokoje 2-os. z łazienka-
mi,

 - 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
obiad w drodze powrotnej,

 - opiekę pilota wycieczki, usługi 
przewodnika we Wrocławiu,

 - ubezpieczenie zagr. od KL 
(do sumy 15 000 EUR), NNW 
i bagażu w Europaeische Reisev-
ersicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok. 90 zł/os.),

 - ewentualna dopłata do pokoju 
1-os. wynosi 400 zł/os.,

 - należy zabrać ważny paszport lub 
dowód osobisty.

Kotlina Jeleniogórska z Wrocławiem
28-31.08.2019 (4 dni)

28.08
06:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, przejazd przez 
Polskę do Wrocławia, zwiedzanie Hydropolis - centrum nauki i wiedzy 
o wodzie, Panorama Racławicka, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg,
29.08
śniadanie, wykwaterowanie, wjazd na najwyższy punkt we 
Wrocławiu – Sky Tower, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: m.in. 
Ostrów Tumski, Stare Miasto, wrocławskie krasnale, przejazd do 
Bolkowa, zwiedzanie ruin gotyckiego zamku, przejazd do Jeleniej 
Góry, wizyta w Termach Cieplickich, przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg, 
30.08
śniadanie, przejazd do Karpacza, wizyta w Świątyni Wang, prze-
jazd do Świeradowa Zdroju, spacer po uzdrowisku, wjazd i zjazd 
kolejką gondolową na Stóg Izerski, przejazd do miejscowości 
Sucha, zakwaterowanie w zamku, obiadokolacja, nocleg, 
31.08
śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Zamku Czocha znanego 
z wielu produkcji filmowych, przejazd do Bolesławca, zwiedzanie  
Żywego Muzeum Ceramiki, obiad w drodze powrotnej, wieczorem 
przyjazd w miejsce zbiórki w Szczecinie, zakończenie wycieczki.
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Gruzja – kraj wina i gościnności
04-11.09.2019

Cena 3770 zł/os. obejmuje:
 - przeloty samolotami na trasie Go-
leniów - Tbilisi - Goleniów, 

 - przewóz bagażu rejestrowanego 
do 23 kg + podręcznego do 8 kg 
i rozmiarze do 55 x 40 x 23 cm,

 - przejazdy autokarami wg pro-
gramu,

 - 6 noclegów w hotelach wg pro-
gramu, pokoje 2-osobowe z łazien-
kami,

 - 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 
 - 2 degustacje wina i pokaz gruzińs-
kich tradycji kulinarnych,

 - opiekę pilota wycieczki, usługi lo-
kalnego przewodnika,

 - ubezpieczenie zagr. od KL (do sumy 
15 000 EUR), NNW i bagażu w Eu-
ropaeische Reiseversicherung AG.

Uwagi:
 - w siedzibie biura możliwość zak-
upu biletów na transfery na lot-
nisko w Goleniowie (ok. 18 zł/os 
w jedną stronę),

 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok. 25 EUR/os.),

 - należy posiadać ważny paszport 
co najmniej 6 miesięcy lub dowód 
osobisty.

04.09
14:55 wylot z Goleniowa do Gruzji z międzylądowaniem w Warszawie, 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg,
05.09
śniadanie, zwiedzanie Tbilisi: wjazd kolejką linową na punkt widokowy 
Mtatsminda, zwiedzanie twierdzy Narikala, spacer przez stare Tbili-
si, katedra św. Trójcy, kościół Metechi, łaźnie siarkowe Abanotubani, 
plac Meidan, świątynia st. Chardin, kościół Sioni, aleja Baratashvili, 
nowy Most Pokoju, Plac Wolności, Aleja Rustaveli, następnie prze-
jazd do Mcchety, miasta wpisanego na listę UNESCO, stolicy Gruzji 
od III w. p.n.e. do V w. n.e., zwiedzanie monastyru Dźwari z VI w., 
katedry św. Cchoweli, powrót do Tbilisi, obiadokolacja powitalna 
w gruzińskiej restauracji (pierogi chinkali, chaczapuri, adżapsan-
dali etc.), nocleg,
06.09
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Gori, gdzie urodził się J. Stalin, 
zwiedzanie skalnego miasta Upliscyche, przejazd do Kutaisi, drugiego 
co do wielkości miasta w Gruzji, zwiedzanie katedry Bagrati, zakwate-
rowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,
07.09
śniadanie, zwiedzanie lokalnego bazaru w Kutaisi, przejazd do Jas-
kini Prometeusza i kanionu Okatse, wędrówka kładką „wśród chmur” 
z widokiem na dno kanionu, obiadokolacja, nocleg,
08.09
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Batumi, zwiedzanie jednego 
z największych i najbogatszych na świecie ogrodów botanicznych  
położonego brzegu Morza Czarnego, spacer nadmorską promenadą, 
obiadokolacja w regionalnej restauracji, zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg,
09.09
śniadanie, wypoczynek na plaży w Batumi, obiadokolacja, nocleg,
10.09
śniadanie, wykwaterowanie, spacer po promenadzie w Batumi, 
powrót do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie „Tbilisi by 
night”: ulica Shardeni z kawiarniami i restauracjami, obiadokolac-
ja pożegnalna z chinkali (tradycyjnymi pierogami), 
11.09
nad ranem wykwaterowanie, wyjazd na lotnisko, przelot do Szczecina 
z międzylądowaniem w Warszawie.
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Święto wina w Miśni
 28.09.2019 (sobota)

Berlin – Festiwal Świateł 
05.10.2019 (sobota)

Cena 170 zł/os. obejmuje:
 - transport autokarem na całej 
trasie, 

 - ubezpieczenie NNW i KL, 
 - opiekę pilota wycieczki. 

Cena 120 zł/os. obejmuje:
 - przejazd autokarem,
 - opiekę pilota wycieczki, 
 - ubezpieczenie KL (do sumy 15 000 
EUR) i NNW w Europäische Reisev-
ersicherung AG.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok 10 EUR/os.),

 - kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie z przyczyn niezależnych 
od biura! 

 - należy posiadać ważny paszport 
lub dowód osobisty.

Uwagi:
 - dodatkowo płatne bilety wstępu 
(ok. 25 EUR/os.),

 - należy zabrać ze sobą ważny 
paszport lub dowód osobisty.

8:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, przejazd do 
miejscowości Moritzburg - spacer wokół malowniczo położonego 
zamku, następnie przejazd do Miśni - miasta słynącego z 850-let-
niej tradycji winiarskiej, zwiedzanie Manufaktury Porcelany 
Miśnieńskiej, następnie  pobyt na największym Święcie Wina 
w Saksonii, możliwość degustacji różnych odmiany wina: weissbur-
gunder, goldriesling, portugieser, traminer oraz posmakowania re-
gionalnych specjałów czy zakupu oryginalnych pamiątek. Ramą dla 
całego wydarzenia będzie bardzo bogaty muzyczny program roz-
rywkowy - od bluesa, poprzez rock, swing, pop i jazz (www.drezno.
info/weinfeste-elbland), wieczorem wyjazd do Szczecina. 

09:00 zbiórka przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie, przejazd do Berlina, wjazd na wieżę telewizyjną 
(taras widokowy 207 m nad ziemią), przejazd do Muzeum Malarstwa (Gemäldegalerie), dzieła tak 
wybitnych twórców jak m.in. Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Rafael Santi, Tycjan, Caravaggio, Peter 
Paul Rubens, Rembrandt czy Johannes Vermeer, następnie uczestnictwo w Festiwalu Światła, który 
odbywa się w Berlinie od 2005 roku i jest wydarzeniem na skalę światową; w tym czasie całe miasto 
zmienia się w iskrzącą się niesamowitymi kolorami scenę, a doskonale nam znane zabytki stolicy stają 
się jej gwiazdami, wyjazd do Polski, wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki w Szczecinie.
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