


 „Podróż o długości (nawet) tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku”.
           - Laozi
Szanowni Państwo!

Z radością prezentujemy naszą propozycje wyjazdów w roku 2016.
Mamy nadzieję, iż każda strona katalogu pobudzi Państwa do postawienia pierwszego kroku, by wybrać się w nie-
znane, odkryć nowe miejsca, zapachy, smaki, kultury, historię…
Aby sprostać Państwa różnym preferencjom dotyczącym podróżowania, podzieliliśmy nasz katalog na typowe wy-
cieczki objazdowe po Polsce i Europie oraz wycieczki górskie, mające charakter wypraw.
Każda propozycja została starannie przygotowana przez wykwalifikowany zespół pilotów, przewodników oraz pra-
cowników biura. Regularnie dostosowujemy programy imprez pod kątem Państwa potrzeb i oczekiwań. Podczas każ-
dej wycieczki towarzyszą Państwu sprawdzeni i zaufani przewoźnicy, zapewniając komfortową i bezpieczną podróż. 
Rzeszowski Oddział PTTK działa już od ponad sześćdziesięciu lat, w tym czasie udało nam się zdobyć wiele wyróż-
nień, nagród i dyplomów, ale najważniejsze jest dla nas Państwa zaufanie.
Serdecznie dziękujemy naszym stałym klientom za lojalność wobec biura, gorąco zachęcamy do dalszego udziału w 
imprezach i oczywiście zapraszamy nowych uczestników. 
Zachęcamy Państwa również do korzystania z oferty Oddziału PTTK Rzeszów, który z zamiłowaniem organizuje wie-
le różnorodnych wypraw; turystykę górską, pieszą, nizinną, narciarską, kajakową, marsze na orientacje itp.
Przypominamy o corocznym konkursie fotograficznym – zachęcamy do wysyłki zdjęć z wycieczek organizowanych 
przez biuro podróży PTTK Rzeszów.

Do zobaczenia!

Wycieczki rozpoczynamy z Dworca PKS w Rzeszowie, ul. Grottgera, stanowisko „M”.
Autokary podstawiamy 15 min. przed planowanym wyjazdem.

PTTK Oddział w Rzeszowie jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa 
podkarpackiego nr 044/04.

Podczas wycieczek z biurem podróży PTTK Rzeszów jesteście Państwo ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska. 
Ubezpieczenie obejmuje KL, NNW, bagaż oraz choroby przewlekłe. Szczegółowe informacje podajemy w świadczeniach 
zawartych w programach imprez.

Wpisowe prosimy wpłacać w  kasie Biura Podróży PTTK I  p. lub na konto PTTK Oddział w  Rzeszowie 
ul. Matejki 2 (po wcześniejszym wpisaniu się na listę) PEKAO S.A. II o/Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742.

Przypominamy o konieczności podawania w tytule przelewu nr imprezy i nr rezerwacji - jest to wymóg niezbędny do 
prawidłowego zaksięgowania wpłaty.

NOCLEG w Rzeszowie dla Klientów Biura Podróży PTTK w Rzeszowie
Uczestnikom naszych wycieczek proponujemy noclegi w centrum miasta w atrakcyjnych cenach: od 40 zł w pokojach 
2, 3, 4-osobowych.

Parking. Dla Klientów naszego biura zapewniamy parking, który znajduje się 600 m od miejsca wyjazdu, w  cenie 
15 zł za dzień. Parking jest ogrodzony. Ilość miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza rezerwacja w biurze.
Informujemy, że w Rzeszowie od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Zachęcamy do dokonywania rezerwacji poprzez naszą stronę internetową www.pttkrzeszow.pl.
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Dworzec PKS - miejsce wyjazdu

Parking na samochody

Hotel Sportowy

Schronisko PTSM

Biuro Podróży PTTK
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ORGANIZATOR:
PTTK Oddział w Rzeszowie
Biuro Podróży czynne od pn. - pt. w godz. 9.00-17.00
35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2
Kontakt: tel. 17 85 288 60, email: biuro@pttkrzeszow.pl
www.pttkrzeszow.pl



Państwo Nazwa imprezy str.

Albania - Macedonia Albania - Macedonia 2
Austria Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 3
Austria - Słowacja Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 4
Białoruś Grodno - Mir - Mińsk - Nieśwież - Pińsk 4
Bośnia i Hercegowina „Smak orientu” 5
Chorwacja Mostar - Dubrownik,

Medjugorje w Hercegowinie 6

Czarnogóra Czarnogóra
wycieczka objazdowa 7

Czechy Adwentowy jarmark w Pradze 8
Morawy południowe – piękna
kraina bogata w smaczne wina 8

Praga – 3 dni 9
Praga – 4 dni 9
Szlakiem zamków do perły średniowiecza - 
Czeskiego Krumlova 10

Szwajcaria czeska – Góry Łużyckie 10
Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie 11
Morawy wschodnie – bogata w tradycje 
Wołoszczyzna i piwne SPA 11

Francja Paryż i zamki nad Loarą 12
Grecja Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez 13
Hiszpania - Portugalia Andora - Hiszpania - Portugalia 14
Litwa Wilno - Troki - Kowno 15
Litwa, Łotwa, Estonia, 
Finlandia

Kraje Nadbałtyckie
Litwa, Łotwa, Estonia, Helsinki 15

Niemcy Bawaria - w alpejskiej krainie baśniowych 
zamków 16

Poznań, Berlin, Poczdam, piramidy Pücklera 
i „Niemiecka Wenecja” 17

Szwajcaria saksońska - Drezno 18
Polska Ziemia Kłodzka - Góry Stołowe - Adrszpaskie 

Skały 18

Mazury „Kraina Wielkich Jezior” 20
Podlasie „kraina żubrów, bocianów 
i otwartych okiennic” 20

Trójmiasto – Malbork 21
Wrocław Dolnośląski Szlak Cysterski 21

Polska - Szwecja Toruń – Trójmiasto
– szwedzka Karlskrona – Malbork 19

Rosja St. Petersburg - „Białe Noce” 22
Rumunia Rumunia - Transylwania 22
Ukraina Lwów i Podole 23

Złote kopuły Kijowa i nie tylko 23
Lwów - Krzemieniec 24
Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew 24
Największe atrakcje Podola oraz Wołyń 
i Huculszczyzna 25

Podole 25
Wołyńskim Szlakiem 26
Lwów 26

Węgry Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 27

Wielka Brytania - Anglia Londyn 3
Włochy Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje

Piza - Siena - Florencja 28

Włochy klasyczne
Wenecja - Rzym - Asyż 29

Włochy Północne
Trydent - Werona - Manarola 29

Państwo Nazwa imprezy str.

Bułgaria Góry Bułgarii – „Piryn i Riła” 30

Chorwacja Góry Chorwacji - Velebit i Dinara 30

Czarnogóra  „Durmitor
– najpiękniejsze góry Jugosławii”

31

„Komovi – Góry Przeklęte” 31

Gruzja Wschodnia Gruzja
Przez cztery kaukaskie krainy pod Kazbek
Kachetia – Tuszetia – Chewsuretia – Chewi

32

Macedonia „Serce Bałkanów” 33

Rumunia Apuseni – Góry Zachodniorumuńskie
„W krainie wąwozów, jaskiń
i wulkanicznych neków”

33

Rumunia - Karpaty Wschodnie
„Góry: Hasmas, Ceahlau, Marmaroskie,
Rodniańskie”

34

„Karpaty Zakrętu”, „Zima 2016” 34

„Na zakręcie Karpat” 35

Góry Rumunii - Retezat „Porąbane góry” 35

Słowacja Choczańskie Góry i Kubińskie Hale 36

Mała Fatra 36

Słowacki Raj z Podlesoka 37

Tatry Słowackie ze Słowackim Rajem 37

Słowenia Słoweńskie Karawanki 38

Ukraina Beskidy Skolskie z bazą w Sławsku –
Szukamy wiosny

38

Czarnohora - Gorgany i Beskid Huculski
z bazą w Polanicy

39

Czarnohora i Huculszczyzna 39

Gorgany z Osmołody z Popadią 39

Gorgany z Rafajłowej 40

Hryniawy - Beskid Pokucki z bazą w Żabiem 40

Połonina Borżawa z Hukliwego
na dobry górski sezon

40

Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach
w Czarnohorze

41

Połonina Borżawa w Boże Ciało
z bazą w Hukliwem

41

VIII Otwarty Rajd Górski
Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie

42

Wycieczki objazdowe Wycieczki górskie

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym
Szczegóły w biurze i na stronie www.pttkrzeszow.pl

Zdjęcia umieszczone w katalogu są w większości wykonane przez uczestników wycieczek PTTK.
Za wszystkie zdjęcia serdecznie dziękujemy.



Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Słowację i Węgry do Serbii, zakwaterowa-
nie w rejonie Belgradu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie monastyru Miljeseva – historyczny serbski mo-
nastyr z cennymi średniowiecznymi freskami (UNESCO). Przejazd przez Czarno-
górę m.in.: malowniczym kanionem rzeki Moraca i przez Podgoricę do Albanii. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Szkodra - zwiedzanie głównego miasta płn. Albanii – twier-
dza Rozafa, katedra katolicka i kościół franciszkanów, meczet, XIX-wieczne cen-
trum (tzw. „włoska uliczka”), przejazd do centrum kraju: Lezhe – Kruja - zamek 
i muzeum Skanderbega, bazar staro-albański. Przejazd w miejsce zakwaterowa-
nia w rejonie Durres, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Tirana - plac Skanderbega, meczet, wieża zegarowa, włoska 
dzielnica rządowa, uniwersytet, zabytkowa restauracja, pomnik Chopina i Matki 
Teresy. Po powrocie zwiedzanie Durres - portowego miasta, amfiteatr oraz inne 
zabytki rzymskie i średniowieczne, promenada (lub dla chętnych wypoczynek 
na plaży), obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Riwiera Jońska: zabytkowy monastyr Ardenica, Fier – kom-
pleks archeologiczny Apollonia - ruiny rzymskiego miasta i bizantyjski mona-
styr, Vlora - krótkie zwiedzania zabytków portowego miasta, dla chętnych pla-
żowanie. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Vlora – przełęcz Llogara – piękne widoki, przejazd przez 
Riwierę Jońską: Himare – Porto Palermo - skalny port okrętów podwodnych, 
twierdza Alego Paszy, Saranda - główny albański kurort nadmorski naprzeciw 
greckiej wyspy Korfu. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, zwiedzanie największego w tej części Bałkanów kompleksu ar-
cheologicznego Butrinti (UNESCO), wypoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, Gjirokaster (UNESCO) - zwiedzanie twierdzy i starówki „mia-
sta srebrnych dachów”, w tym dom rodzinny Enwera Hodży (obecnie Muzeum 
Etnogrtaficzne) i dom słynnego pisarza Ismaile Kadare, Tepelena, Berat (UNE-
SCO) - zwiedzanie unikalnej starówki i twierdzy „miasta tysiąca okien”. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, Elbasan - przejazd do Macedonii, zabytkowy monastyr św. 
Neuma – Ochryd (UNESCO) - bizantyjskie zabytki miasta, widok na jezioro. Za-
kwaterowanie w rejonie Ochrydu, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, przejazd przez Debar i teren Parku Narodowego Mavrovo, 
do Kanionu Matka - spacer promenadą wzdłuż jeziora zaporowego do restau-
racji z  tarasem widokowym, XIV- wieczny monastyr i  cerkiew z  bizantyjskimi 
freskami, Skopje - zwiedzanie stolicy Macedonii: turecko-albańska dzielnica 

NR IMPREZY TERMIN CENA

021/W/16 26.06 - 07.07.2016 r. 2240 zł*
2260 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 910 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji, 10 noclegów 
w pokojach 2, 3 os. ( hotele/**, pensjonaty), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

12Albania - Macedonia

Albania - Macedonia

muzułmańska z  meczetami i  bazarem, most turecki, plac Mecedonia, miejsce 
urodzenia i pomnik Matki Teresy, pamiątki po trzęsieniu ziemi. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
11 dzień: śniadanie, wyjazd ze Skopje w drogę powrotną do Polski – przejazd 
przez płn.-wsch. Serbię – Nisz – Belgrad. Nocny przejazd przez Węgry – Słowację
12 dzień: planowany przyjazd do Polski ok. godz. 4.00, Rzeszów ok. godz. 6.00.
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Wielka Brytania - Anglia

Austria

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 16.00, przejazd przez: Polskę, Niemcy, Holandię.
2 dzień: kontynuowanie podróży. Przyjazd do Brukseli (UNESCO) - zwiedza-
nie miasta: Parlament Europejski, Spacer po centrum: Katedra św. Michała i św. 
Guduli, Pałac Królewski, Grand Place uznawany za najpiękniejszy rynek Europy 
z XV-wiecznym ratuszem, Domem Królewskim i barokowymi domami cecho-
wymi, Manneken Pis („siusiający chłopczyk”) i Janneke Pis („siusiająca dziew-
czynka”). Obiadokolacja. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień: wyjazd we wczesnych godzinach, (śniadanie - pakiet). Przeprawa 
Eurotunelem (pod kanałem La Manche) lub promem do Wielkiej Brytanii. 
Przejazd do Londynu - zwiedzanie miasta m.in.: Tower of London - średnio-
wieczna twierdza, która wraz ze Skarbcem Królewskim stanowi jeden z naj-
ważniejszych zabytków Londynu. W skarbcu znajdują się m.in. największy 
brylant świata, Tower Bridge - słynny most zwodzony, krótki rejs statkiem 
wycieczkowym po Tamizie, zwiedzanie Opactwa Westminster - jednej z naj-
ważniejszych świątyń anglikańskich oraz miejsca koronacji i pochówków 
królów Anglii. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do centrum miasta c.d. zwiedzania m.in.: Buckingham 
– możliwość obejrzenia zmiany warty, spacer po centrum tętniącej życiem stolicy: 
Trafalgar Square z kolumną admirała Nelsona, National Gallery, w której zgroma-
dzono jednej z największych na świecie zbiorów dzieł sztuki (Michała Anioła, Tycja-
na, Botticellego), House of Parlament (z zewnątrz), Big Ben (z zewnątrz). Czas wolny 
w dzielnicy chińskiej. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Windsoru - zwiedzanie jednej z oficjalnych re-
zydencji brytyjskich monarchów (apartamenty królewskie, kaplica św. Jerzego, 
domek dla lalek królowej Marii z 1924 r.), spacer uliczkami uroczego miastecz-
ka. Przejazd do Oxfordu - zwiedzanie miasta, spacer po części uniwersyteckiej, 
Christchurch College (z zewnątrz) gdzie były filmowane sceny do filmu Harry 
Potter i gdzie studiował Albert Einstein, czas wolny. Obiadokolacja. Powrót do 
hotelu, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie British Museum - jednego 
z  największych muzeów na świecie z  blisko 70 tys. eksponatów, w  którym 
znajdują się m.in.: zbiory z okresu antycznej Grecji i Rzymu oraz starożytnego 
Bliskiego Wschodu, Egiptu, czas wolny na zakupy. Obiadokolacja. W godzinach 
wieczornych wyjazd z  Londynu. Przeprawa Eurotunelem lub przepłyniecie 
promem do Francji. Przejazd przez Holandię i Niemcy, podczas przejazdu pla-
nowane są krótkie postoje. 
7 dzień: przyjazd do Polski ok. godz. 11.00. Przerwa na posiłek – śniadanie.
Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do miasta Kromieřiż. Zwiedzanie pięknego baro-
kowego Pałacu Arcybiskupiego, który służył jako rezydencja biskupów ołomu-
nieckich. W bogato urządzonych wnętrzach zachwyca galeria obrazów z kolekcją 
mistrzów europejskich XV – XVIII stulecia. Zamek uzupełniają wyjątkowe ogrody 
historyczne: ogród w podzamczu o charakterze krajobrazowym i późno renesan-
sowy ogród kwiatowy z geometrycznie rozwiązanymi zagonami, pawilonem cen-
tralnym i kolumnadą. Zamek i ogrody są od roku 1998 wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO). Przejazd: Ringstrasse - re-
prezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea Historii Sztuki i Przy-
rody, Domy Friedricha Hundertwassera – ekstrawaganckiego i prowokacyjne-
go architekta, którego dzieła stały się symbolami Wiednia, parlament, ratusz, 
uniwersytet. Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem m.in.; Ratusz, Parlament, 
Stadtpark (park miejski), Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów, kościół 
kapucynów - krypty Habsburgów, katedra św. Szczepana – czas wolny. Pałac 
Schönbrunn (UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej 
Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd z Wiednia do położonego nad Dunajem Opac-
twa Benedyktynów w  miejscowości Melk. Zwiedzanie jednego z  najwięk-
szych barokowych zespołów sakralnych w Europie, którego początki sięgają 
średniowiecza, a zwiedzić można; monumentalny, barokowy, bogato zdobio-
ny kościół św. Piotra i Pawła, jedną z najpiękniejszych na świecie barokową 
bibliotekę, cesarskie komnaty, muzeum sztuki i dziejów klasztoru. Zwiedzanie 
przyklasztornych ogrodów wraz z  barokowym Pałacykiem Bergla. Przejazd 
do położonego wśród winnic największego winiarskiego miasteczka Austrii 
– Langenlois. Zwiedzanie słynnej piwnicy pokazowej Loisium (multimedialne 
show i piwnice – najstarsza część ma 900 lat - wprowadzające w tajniki wiedzy 
o winach). Zwiedzanie miasteczka Dürnstein, którego historia sięga epoki Ba-
bembergów, a swoją popularność zawdzięcza królowi Ryszardowi Lwie Serce, 
więźniowi zamku usytuowanego na wysokim skalistym wzgórzu nad Doliną 
Wachau (UNESCO). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Mikulova - miasta ma-
lowniczo usytuowanego na wzgórzu w  krainie Moraw Południowych, tuż 
przy granicy z Austrią. Spacer po urokliwym miasteczku, które zdobi piękny 
zamek umieszczony na szczycie wzgórza - zwiedzanie tego historycznego, 
kulturalnego, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou. Przejazd do 
miasta Zlin na Morawach, które dzięki przedsiębiorczej rodzinie Baťa zmieniło 
się w latach 20 i 30 XX wieku w imperium obuwnicze. Zwiedzanie Muzeum 

NR IMPREZY TERMIN CENA

132/W/16 02.07 - 08.07.2016 r. 2140 zł*, 2170 zł

133/W/16 20.08 - 26.08.2016 r. 2140 zł*, 2170 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 870 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota, 4 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania, 
bilet na przeprawę kanałem La Manche, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstę-
pu, lokalni przewodnicy, bilety komunikacji miejskiej oraz inne obligatoryjne opłaty: 
ok. 130 GBP/os. Program realizowany komunikacją miejską. Uczestnicy wycieczki mu-
szą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Dopłata do 
obiadokolacji (napoje we własnym zakresie) - 390 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

obuwnictwa (historia obuwnictwa oraz wystawa z ponad 1000 eksponatów zawie-
rająca bardzo kuriozalne buty). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24:00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

012/W/16 18.08 - 21.08.2016 r. 830 zł

Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami) w Mikulovie lub 
w okolicy, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych, (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Austria - Słowacja

Białoruś

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowi-
sko „M” o godz. 6.00. Bratysława - zwiedzanie miasta: zamek bratysławski - panora-
ma miasta i Dunaju ze wzgórza zamkowego, katedra św. Marcina, ratusz, Pałac Pry-
masowski, Pałac Grassalkovichów - siedziba prezydenta Słowacji, starówka. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO) - zwiedzanie miasta z  prze-

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Białoruś do Grodna, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Grodno położone nad Niemnem liczy dziś 380 tys. mieszkań-
ców i  jest stolicą obwodu grodzieńskiego. Pierwsza wzmianka o  Grodnie pochodzi 
z 1128 r. Od XIV w. mieli tu rezydencję książęta litewscy i królowie polscy. Od 1678 r. od-
bywał się tu co trzeci sejm Rzeczypospolitej, także ostatni w 1793 roku, zwany niemym.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Grodna – dom Elizy Orzesz-
kowej, zabytkowa część miasta: kościoły, cerkwie, zamki. Około godziny 12 wyjazd do 
Baranowicz Po drodze Bohatyrowicze – wciąż żywe dzięki mieszkającym do dziś po-
tomkom bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej. Ew. spotkanie z seniorką rodu, odwie-
dziny mogiły Jana i Cecylii (ew. Korczyna, mogiły powstańców styczniowych). Żyrowi-
ce - prawosławny zespół klasztorny (Sanktuarium Maryjne). Przyjazd do Baranowicz 
wieczorem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd do Miru – jeden z najwspanialszych zachowanych zam-
ków na Kresach, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pierwowzór mic-
kiewiczowskiego zamku Horeszków. Przyjazd do Nowogródka, wizyta w muzeum 
Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po górze zamkowej 
i  kopcu Mickiewicza. Odpoczynek nad Świtezią – jeziorem mitycznym opisanym 
w  balladzie Adama Mickiewicza „Świtezianka”. Rosną tu rzadkie i  reliktowe rośliny. 
Zwiedzanie dworku w Zaosiu – miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Przyjazd do 
Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przyjazd do Mińska – zwiedzanie stolicy Białorusi m.in.: Cmen-
tarz Kalwaryjski, Biblioteka Narodowa. Ślepianka - majątek Radziwiłłów do połowy 

NR IMPREZY TERMIN CENA

008/W/16 30.04 - 02.05.2016 r. 690 zł

009/W/16 27.05 - 29.05.2016 r. 690 zł

010/W/16 13.08 - 15.08.2016 r. 670 zł*
690 zł

011/W/16 09.09 - 11.09.2016 r. 670 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

048/W/16 10.07 - 16.07.2016 r. 1420 zł*, 1450 zł

049/W/16 14.08 - 20.08.2016 r. 1450 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 580 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 6 noclegów (hotel **/*** oraz Dom Pielgrzyma) w pokojach 2, 
3 os. z  łazienkami, wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Do świątyń prawosław-
nych należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długa spódnica (Panie) 
oraz długie spodnie (Panowie), koszulka – bluzka z dłuższym rękawem. Koszt 
dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni 
przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 45 EUR/os. Dokumenty po-
trzebne do otrzymania wizy białoruskiej: paszport (ważny co najmniej 3 miesią-
ce, 2 strony wolne), wypełniony formularz wizowy, 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 
4,5 cm, aktualne - nie starsze niż 6 miesięcy, biometryczne, kolorowe, en face (na 
wprost), na jasnym tle). Koszt wizy grupowej + pośrednictwo ok. 80 zł.

Dwie stolice…
Wiedeń - Bratysława
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wodnikiem m.in.: spacer starówką: katedra św. Szczepana, Hofburg- zimowa 
rezydencja Habsburgów, kościół kapucynów- krypty Habsburgów, czas wolny. 
Przejazd: Ringstrasse - reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, mu-
zea Historii Sztuki i Przyrody (zwiedzanie indywidualne w czasie wolnym), par-
lament, ratusz, uniwersytet. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia, c.d. zwiedzanie 
miasta m.in.: wzgórze Kahlenberg - przepiękna panorama miasta, miejsce 
rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej, kościół z kaplicą Jana III Sobieskiego, Pałac 
Schönbrunn (UNESCO) i  ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej 
Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa), zespół pałacowo - parkowy Belvedere - 
spacer po wspaniałym ogrodzie w stylu francuskim. Planowany wyjazd z Wied-
nia ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 21.00, Rzeszów ok. godz. 1.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w  hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z  ła-
zienkami) w  Bratysławie lub w  okolicy: Bratysławy, Wiednia, wyżywienie: 2 
śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 
EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

XVII w., Dom Abrampolskiego 1913 r., kościół św. Szymona i  św. Heleny zw. 
„czerwonym kościołem”, katedra, cerkiew śś. Piotra i  Pawła, Wyspa Łez. Czas 
wolny. Powrót do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Nieświeża – niegdyś siedzi-
by rodu Radziwiłłów, z ocalałym do naszych czasów zamkiem, otoczonym pięk-
nym parkiem i  jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem baro-
kowym, wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; podziemia kościoła 
kryją prochy Radziwiłłów oraz siostry Jana III. Zwiedzanie posiadłości Radziwił-
łów, kościoła farnego i zabytkowej części Nieświeża. Przejazd do Pińska, rejs 
statkiem po Pinie i Prypeci. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Pińsk - pierwsze wzmianki o Pińsku pochodzą z ruskiego la-
topisu z roku 1097, zaś dwieście lat później włączony został do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Zwiedzanie miasta m.in.: Kościół i  klasztor franciszkanów, Dom 
Kapuścińskiego. Wyjazd do Łahiszyna - Sanktuarium Maryjne – Matki Bożej 
Królowej Polesia. Wiele lat był toczony o ten obraz spór między katolikami i pra-
wosławnymi. W 1997 roku obraz został ukoronowany przez kardynała Kazimie-
rza Świątka Koronami Papieskimi. Następnie przejazd do Motola - miasteczko, 
które zostało założone i obdarzone prawem magdeburskim przez królową Bonę 
– zwiedzanie muzeum ziemi poleskiej połączone z  występem zespołu folklory-
stycznego. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie wyjazd do Polski, po drodze zwiedzanie 
Kosowa Poleskiego, miejsca związanego z Tadeuszem Kościuszko, krótki po-
stój w Różanie - ruiny pałacu Sapiehów. Przekroczenie granicy. Na trasie prze-
jazdu zorganizowana będzie przerwa na obiad. Powrót do Polski ok. godz. 
14.00, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.30.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Bośnię, Jajce (kandydat na listę UNESCO) – 
zwiedzanie miasta m.in.: twierdza, mury obronne, zespół baszt, meczet Dizda-
rów, wieża zegarowa, meczet Singa-bega, ruiny kościoła św. Marii, katakumby, 
tradycyjne domy muzułmańskie, meczet Esme Sultanija, świątynia Mitry, Jezio-
ra Pliwskie – zespół zabytkowych młynów wodnych. Dojazd w miejsce zakwa-
terowania - okolice Medjugorie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Poćitelj – dawne tureckie miasteczko, twierdza, meczet Ha-
dżi-Alijas, koniak, medresa, wieża zegarowa, łaźnia turecka, Blaga - Vreno Bune – 
źródło krasowe, klasztor derwiszów, ruiny zamku, Mostar – kamienny Stary Most 
(UNESCO), bazar Kujundżiluk, ruiny fortu tureckiego, most Kriva ćuprija, meczet 
Karadjoz-Bej, meczet Kośkin-Mehmed Pasha, meczet Nesuh-Aga-Vucjakovic, 
wieża zegarowa. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Wodospad Kravica – jeden z  największych wodospadów 
w  Bośnii i  Hercegowinie, Medjugorje – sanktuarium Królowej Pokoju, kościół 
św. Jakuba, wzgórze Podbrdo - miejsce objawień Maryjnych, Park Przyrody 
„Hutovo Blato” – jeden z najbogatszych w Europie rezerwatów ptaków błot-
nych (rejs łódką ok. 1 godz.). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.
5 dzień: śniadanie, Stolac – ruiny średniowiecznej twierdzy, most Podgradski, 
meczet Cesarski, meczet Podgradski, Radimlja - zespół kamiennych stećków 
(nagrobków), Neum – nadmorski kurort (jedyny w Bośnii i Hercegowinie) - pla-
żowanie i  kąpiele w  Morzu Adriatyckim. Powrót w  miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd doliną Neretwy do Sarajewa – 
zwiedzanie miasta: Katedra p.w. Serca Jezusowego, miejsce zamachu na Fran-
ciszka Ferdynanda, kryty bazar - Bezistan, meczet Gazi Husrev-bega, grobowce 
islamskie, medresa Sejżukija, synagoga, wieża zegarowa – sahat kula, targ Ba-
śćarśija, studnia Sebilj – fragment pierwszego w Europie wodociągu, ratusz, czas 
wolny – zakup pamiątek, indywidualny posiłek. Dalszy przejazd doliną rzeki Bo-
sna. Przejazd nocny przez Chorwację i Węgry.
7 dzień: kontynuowanie podróży przez Słowację Planowany przyjazd do Polski 
ok. godz. 6.00, Rzeszów ok. godz. 7.30.

NR IMPREZY TERMIN CENA

134/W/16 20.06 - 26.06.2016 r. 1340 zł*
1370 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 550 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, 5 noclegów w hotelu/** lub w pensjonacie/**, wyżywie-
nie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne 
opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 25 EUR/os. Kolejność zwiedzanych obiek-
tów może ulec zmianie Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
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Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przyjazd do Plitvic - spacer po Parku Narodowym Plitvickie 
Jeziora obejmującym 16 szmaragdowo-turkusowych jezior połączonych ma-
lowniczymi wodospadami i  kaskadami. Park ten wpisany na listę UNESCO od 
1979 r. - położony tarasowo na długości 7 km nad rzeką Korana, otoczony jest 
lasami i kamiennymi wzgórzami. Przejazd kolejką turystyczną i rejs statkiem po 
jeziorze Kozjak. Przejazd w miejsce zakwaterowania na Riwierze Makarskiej lub 
na Wybrzeże Dalmatyńskie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, czas wolny lub fakultatywnie całodzienny rejs statkiem na 
wyspę lawendy Hvar oraz Półwysep Peljeśac (z grillowaną rybą, winem, rakiją). 
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka do Dubrownika - zwiedzanie miasta wpisane-
go na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO - gdzie każdy budynek 
jest zabytkiem: Pałac Rektorów, Stradun, mury miejskie, klasztor franciszkanów 
z najstarszą czynną apteką z 1317 r., Pałac Sponza, Słup Orlanda, katedra NMP, 
kościół św. Błażeja – patrona miasta, studnia Onufrego. Ston - najdłuższy ciąg 
fortyfikacyjny w Europie. Powrót do hotelu w późnych godzinach wieczornych, 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Medjugorje - Góra 
Objawień (bez wyjścia), kościół św. Jakuba, Przejazd do Mostaru zwiedzanie 
starówka Kujundziluk, meczet, dom Biśćevića. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka: Split - zwiedzamy m.in.: Pałac Dioklecjana, Ka-
tedra św. Dujama, świątynia Jupitera, Trogir - miasteczko atrakcyjnie położone 
na niewielkiej wyspie zwane „Chorwacką Wenecją”, Veprice - Sanktuarium Matki 
Boskiej z Lourdes. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Prze-
jazd przez Chorwację i Węgry.
8 dzień: przejazd przez Słowację do Polski. Planowany powrót do Rzeszowa ok. 
godz. 8.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnik, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3 
os. z  łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

053/W/16 10.09 - 17.09.2016 r. 1450 zł*
1470 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 590 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Wycieczki fakultatywne: Całodzienny rejs statkiem (z grillowaną rybą, wi-
nem, rakiją) stanowi koszt dodatkowy ok. 25 EUR/os.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 85 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport). NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
2

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

8
Mostar - Dubrownik,
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. Obiadokola-
cja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, kontynuowanie jazdy. Przejazd Kanionem 
Moraca, Monastyr Moracy. Podgorica – przejazd przez stolicę, przejazd wzdłuż 
Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie – największego na Półwyspie Bałkań-
skim. Zakwaterowanie okolice Baru, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Baru – spacer wzdłuż wybrzeża największego 
portu Czarnogóry, dworek króla Mikołaja, tzw. Topolica otoczony egzotycz-
nym ogrodem, Stary Bar – perła architektury, „młodszy brat” włoskiego Bari 
(brama miejska z X-XI w, kościoły św. Katarzyny i św. Venerandy, łaźnia turecka, 
ruiny katedry św. Jerzego, ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt, cytadela), 
Mirovica – jeden z najstarszych gajów oliwnych na świecie z liczącą sobie ponad 
2 tys. lat oliwką. Czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka: taras widokowy nad wyspą św. Stefana (panora-
ma) - Budwa nazywana „małym Dubrownikiem” otoczona XV-wiecznymi murami, 
zwiedzanie katedry romańskiej z IX w., Kotor – miasto wpisane na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury UNESCO, położone nad Zatoką Kotorską porównywaną 
często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście otoczonym 
murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra romańska św. Tripu-
na, kościół św. Łukasza przekształcony w cerkiew i kolegiata NMP, studnia miejska 
Karampana. Powrót do hotelu, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wycieczka 
do Albanii: Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet Ethem Beja, Piramida 
(zewnątrz) - dawne muzeum Envera Hodzy, Kruja - zamek Skanderbega (zewnątrz), 
bazar - czas wolny ( możliwość zakupienia pamiątek), Jezioro Szkoderskie (widocz-
ne z daleka z zamku). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka: Cetinje - pradawna stolica Czarnogóry, zwiedza-
nie dworu króla Mikołaja, Njegoseva Biljarda, Monastyr ze skarbcem w którym 
przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela i relikwie św. Piotra Cetińskiego. Prze-
jazd do najwyżej położonego mauzoleum na świecie - mauzoleum Njegosza 
w górach Lovćen (Park Narodowy). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, czas wolny – plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie rejs 
statkiem po Jeziorze Szkoderskim (ok. 6 godz.) – Park Narodowy. Rejs statkiem 
rozpoczyna się od Wirpazaru, opłynięcie wyspy Grmozur na której znajduje się 
twierdza - „Czarnogórska Alcatraz”. W pobliżu wyspy można zobaczyć różne ga-
tunki ptaków (ok. 220). Po obejrzeniu wyspy przepłynięcie do serca jeziora gdzie 
znajduje się ukryta plaża „Pjeszczanac” - która jest dostępna tylko od strony 
wody. Regionalny obiad, czas wolny, plażowanie – kąpiel. W godzinach popołu-
dniowych powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

058/W/16 09.07 – 17.07.2016 r. 1690 zł

059/W/16 30.07 – 07.08.2016 r. 1690 zł

060/W/16 20.08 – 28.08.2016 r. 1690 zł

061/W/16 24.09 – 02.10.2016 r. 1580 zł
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 7 noclegów [1 nocleg tranzytowy, 6 w hotelu **/*** 
(pokoje 2, 3 os. z  łazienkami)], wyżywienie: 7 śniadań i  7 obiadokolacji, ubez-
pieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Wycieczki fakultatywne: Wycieczka do Albanii - ok. 35 EUR/os. (wyciecz-
ka realizowana przy min. 30 os.). Rejs po Jeziorze Szkoderskim - ok. 30 EUR/os. 
(wycieczka realizowana przy min. 30 os.).

Uwagi: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 40 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Czarnogóra

wycieczka objazdowa

Czarnogóra

8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, prze-
jazd przez: Serbię, Węgry.
9 dzień: przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 
12.00.
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Czechy

Czechy

W tym roku zapraszamy Państwa na Adwentowy Jarmark nad Wełtawę do stolicy Cze-
skiej Republiki. Praga w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia to miasto z bajki.
I lepsze od Disneylandu, bo prawdziwsze ! Praski jarmark świąteczny należy do najsłyn-
niejszych w Europie oferując przybyszom magiczną atmosferę. Zmysłowe atrakcje cze-
kają na przybyszów na wszystkich głównych placach tego pięknego miasta (na Rynku 
Staromiejskim, Havelskim, Placu Pokoju, Republiki oraz św. Wacława). Dzieci będą także 
wdzięczne, bo w  nieformalnym rankingu europejskich jarmarków świątecznych Praga 
od lat przoduje w  kategorii „najciekawszy dla maluchów”. Tam trafimy na plenerowe 
przedstawienia bajek, gdzie uda się spotkać osobiście Rumcajsa i  Krecika. Zobaczymy 
małe zoo i szopkę betlejemską na Zamku Hradczany. Na kolorowych stoiskach nie za-
braknie kolorowych pacynek i innych zabawek. Warto skosztować tradycyjne smakołyki; 
trdelnika - ciasto z cynamonem, czeskie kołacze, langosza, pieczone kasztany, a dorośli 
ogrzać się mogą ponczem, grzańcem galicyjskim czy pitnym miodem… 
To wszystko przy dźwiękach kolęd i występach zespołów muzycznych…

Zapraszamy Państwa do jednej z krain Republiki Czeskiej – na Morawy bogate w prze-
piękne zamki, malownicze miasteczka, jaskinie krasowe i słynne morawskie winnice. 
Na trasie wędrówki zwiedzimy pałace w Lednicach, Valticach i Kroměřižu wraz z bo-
gato ukwieconymi ogrodami. Warte zwiedzenia jest Muzeum obuwnictwa w Zlinie, 
stolica śliwowicy – Vizovice ze słynną wytwórnią likierów owocowych oraz niewielki 
Velehrad - ”Morawskie Betlejem” z piękną, barokową Bazyliką.
Nie zabraknie także czasu na degustację morawskich win…

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Cieszyn do Vizovic, które 
słyną ze śliwkobrania, śliwowicy i festiwalu Masters of Rock - zwiedzanie gorzelni 
i muzeum. Wytwórnia likierów i wódek „Jelinek”, m.in. słynnej morawskiej śliwowi-
cy lub czeskiego brandy; owocowych destylatów. Przejazd do Zlina - zwiedzanie 
Muzeum obuwnictwa ze stałą ekspozycją około tysiąca eksponatów. Zapoznanie 
się z historią obuwnictwa oraz jej teraźniejszym wymiarem, rozwojem produkcji 
obuwia oraz historią rzemiosła szewców. Zwiedzanie ekspozycji składającej się 
z dwóch części; pierwsza z nich prezentuje obuwie ze wszystkich krajów świata, 
w drugiej zobaczymy ewolucję produktów firmy Baťa. Przejazd do hotelu w okoli-
cy Mikulova, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Mikulova – historycznego, kulturalnego, turystycz-
nego i winiarskiego miasta nad Palawą oraz piwnicy z unikalną renesansową wielką 

NR IMPREZY TERMIN CENA

050/W/16 08.12 – 11.12.2016 r. 590 zł
Wpisowe w kwocie 240 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 1 nocleg w hotelu*** (pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych(10.000 euro) i ba-
gaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 400 CZK/os. 
(korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

028/W/16 15.07 - 17.07.2016 r. 670 zł*
690 zł

029/W/16 30.09 - 02.10.2016 r. 670 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę na-
leży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 
2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 800 CZK/
os. (korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsa-
mości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Adwentowy jarmark w Pradze 

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Morawy południowe – piękna 
kraina bogata w smaczne wina

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 22.00. Przejazd trasą: Kraków – Katowice – Ostrava - Ołomuniec 
– Brno do Pragi.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mała Strona z Hradcza-
nami, klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac 
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas wol-
ny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego baroku - 
kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, kamienny Most Karola. Obiadokolacja 
w restauracji. Czas wolny na Starówce bogato przystrojonej w świąteczne dekora-
cje – zakupy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi: Stare Miasto - Plac Republiki z Wieżą Pro-
chową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, Ry-
nek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas wolny (dla chętnych możliwość 
udziału we mszy św. w j. polskim) - możliwość spaceru po wspaniale udekorowa-
nych uliczkach i placach miasta oraz uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym - wy-
darzeniu artystycznym i kulinarnym wprowadzającym w magiczny klimat Świąt 
Bożego Narodzenia. Obiadokolacja w restauracji staromiejskiej. Wieczorne poże-
gnanie z przedświąteczną Pragą i nocny przejazd do Polski (przejście graniczne 
ok.2.00),
4 dzień: przyjazd do Rzeszowa w godzinach porannych, ok. godz. 7.00.

beczką na piwo, znajdującej się w mikulovskim zamku. Zwiedzanie Areału Lednicko 
– Valtickiego parku krajobrazowego zwanego „ogrodem Europy”, dawnej posiadło-
ści rodziny Lichtensteinów. Lednice - neogotycki zamek otoczony parkiem, wpisany 
w 1996 roku razem z pałacem w sąsiedniej miejscowości Valtice na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Posiadłości te należały do arystokratycznego rodu Liechtenste-
inów, połączone są zabytkowym parkiem, na terenie którego znajdują się m.in. ruiny 
średniowiecznego gródka i antycznego akweduktu, minaret turecki oraz monumen-
talny łuk zwycięstwa. Zwiedzanie zamku Valtice oraz ekspozycji winiarstwa Republi-
ki Czeskiej połączone z degustacją w piwnicach zamku. Zwiedzający ma możliwość 
wyboru kilku programów degustacyjnych, tzw. „wolną degustację”, gdzie może do-
wolnie kosztować niemal wszystkie wina z Salonu (oprócz kolekcji specjalnych) lub 
skorzystać z  kilku rodzajów degustacji kierowanych przez sommeliera. Powrót do 
Mikulova, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Velehradu - kolebki chrześcijaństwa Słowian 
i najważniejszego miejsca pielgrzymkowego w Republice Czeskiej. Miejsce jest 
związane z patronami Europy; św. Cyrylem i Metodym. To także pierwsze miej-
sce, które odwiedził papież Jan Paweł II po upadku żelaznej kurtyny w Czecho-
słowacji w 1990 roku. Zwiedzanie (możliwość uczestnictwa w niedzielnej mszy św.) 
wnętrza barokowej Bazyliki. Przejazd do Kroměřiža, jednego z  piękniejszych 
miast w  Czeskiej Republice, które wraz z  Pałacem Arcybiskupim oraz pięknym 
ogrodem podzamkowym został wpisany na listę UNESCO. Zwiedzanie Zamku 
wyposażonego w eksponaty historyczne, pięknej sali rokokowej, biblioteki zam-
kowej oraz sali obrazów. Spacer po wyjątkowo urokliwych - o bogatej architektu-
rze ogrodowej - Ogrodach Podzamkowych oraz późno renesansowym Ogrodzie 
Kwiatowym z  geometrycznie rozwiązanymi zagonami, pawilonem centralnym 
i kolumnadą. Powrót do kraju przez Cieszyn (przejście graniczne ok.19.00), Kra-
ków do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NOWOŚĆ
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CzechyProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava do m. 
Blansko k/Brna - zwiedzanie pięknej Jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepa-
ścią Macochy (spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Obiadokolacja w re-
stauracji. Przejazd do Pragi - zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mała Strona 
z Hradczanami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czer-
ninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. 
Wita. Czas wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z per-
łą praskiego baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, kamienny 
Most Karola. Obiadokolacja w  restauracji malostranskiej. Spacer po ogro-
dzie hrabiego Waldsztajna. Wieczorny spektakl „światło - woda - dźwięk”; 
„Krziżikowe Fontanny”. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi - Królewski Trakt; Stare Miasto, Plac 
Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet 
Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas 
wolny (dla chętnych możliwość udziału w  mszy św. w  j. polskim), zwiedzanie 
Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodowym. Wyjazd 
(ok. godz. 14.30) z Pragi w trasę powrotną do kraju. Przyjazd do Polski ok. 
godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 24.00.

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o  godz. 6.00. Przejazd trasą: Rzeszów, Kraków, Katowice, 
Cieszyn do Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwie-
dzanie pięknej Starówki z zabytkiem „UNESCO” - Kolumną św. Trójcy, zegara 
Orloj na wieży ratuszowej, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych 
rynków z  fontannami. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd przez Brno do 
Pragi -zakwaterowanie,nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO): Królewski Trakt - Stare 
Miasto; Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, 
Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem 
Orloj. Czas wolny, dzielnica żydowska „Jozefov” z unikatowym cmentarzem 
i  synagogami. Spacer nabrzeżem Wełtawy na XIV wieczny, kamienny Most 
Karola. Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Zwiedzanie Placu Wacława 
z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodowym (dla chętnych wieczorny 
rejs statkiem po Wełtawie), nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi: dzielnica Mała Strona z Hradczanami; 
klasztor na Strahowie, Plac Loretański z  Loretą i  Pałacem Czerninów, Plac 
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas 
wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego 
baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański. Spacer po ogrodzie hra-
biego Waldsztajna, obiadokolacja w  restauracji malostranskiej. Wieczorny 
spektakl „światło - woda - dźwięk” – „Krziżikowe Fontanny”, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd z Pragi do Polski ok. godz. 8.30. Przejazd do m. 
Blansko k/Brna - zwiedzanie Jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepaścią Ma-
cochy (spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Przyjazd do Polski ok. godz. 
19.00, Rzeszów ok. godz. 24.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 2 noclegi w hotelu*** w Pradze (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wy-
żywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

022/W/16 27.05 - 29.05.2016 r. 690 zł

023/W/16 08.07 - 10.07.2016 r. 690 zł

024/W/16 16.09 – 18.09.2016 r. 670 zł*
690 zł

025/W/16 14.10 – 16.10.2016 r. 640 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 600 
CZK/os. (korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
wód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

026/W/16 30.04 - 03.05.2016 r. 870 zł

027/W/16 12.08 - 15.08.2016 r. 850 zł*, 870 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wy-
żywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 900 CZK/os. (korony 
czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posia-
dać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Praga – 3 dni

Praga – 4 dni
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Czechy

Czechy

Czeskie ziemie mogą się poszczycić bogatą i  niezwykle różnorodną historią. Artyści 
i  architekci ze wszystkich stron świata wznieśli setki zamków, kościołów i  klasztorów, 
tworząc oblicze czeskich miast. Już dwanaście zabytków zostało wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
Serdecznie Państwa zapraszamy do zwiedzenia kilku z nich...

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowi-
sko „M” o godz. 5.00. Przejazd trasą: Rzeszów - Kraków - Katowice - Cieszyn - Ołomu-
niec - Brno do miasta Telč (UNESCO). Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast 
Republiki Czeskiej nazywanego również Morawską Wenecją, będącego prawdziwą 
perłą regionu Południowe Morawy. Zwiedzanie renesansowego zamku w  Telču 
będącego rekonstrukcją byłej królewskiej twierdzy wodnej, zdobionego w stylowe 
sale z kasetonowymi drewnianymi sufitami. Spacer po wyjątkowo urokliwym rynku 
z kompleksem domów renesansowych i barokowych, bogato ozdobionych szczy-
tami i  arkadami. Obiadokolacja w  restauracji na Starówce. Przejazd do Czeskiego 
Krumlova - zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Rožmberk - zwiedzanie średniowiecznego 
zamku rodziny Rožmberków, przebudowanego w XIX wieku w duchu romantyczne-
go gotyku. Zwiedzanie „klejnotu” wśród miast Republiki Czeskiej - Czeskiego Krum-
lova (UNESCO), który w swej bogatej historii pełnił rolę rezydencji najpotężniejszych 
rodów szlacheckich w państwie. Zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem drugie-
go w Czechach największego kompleksu budowli grodzkich i zamkowych, wybudo-

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Legnicę, Zgorzelec do 
Rumburka słynącego z najbardziej wysuniętej na północ w Europie (i na świecie) 
Kaplicy loretańskiej z kopią cudownej figury Czarnej Madonny. Zwiedzanie Klaszto-
ru kapucyńskiego, Pomnik buntu czeskich żołnierzy, uliczka „ciekawskich”, renesan-
sowy rynek z kolumną zarazy. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd w Góry Łużyckie, których atrakcją są słupy bazaltowe 
pochodzenia wulkanicznego o niezwykle regularnej sześciobocznej budowie. Naro-
dowy Pomnik Przyrody nazywany Pańską Skałą która wygląda jak olbrzymie organy 
z  bazaltu. Zamek Sloup – barokowa pustelnia umieszczona na potężnym bloku 
skalnym z Jaskinią Samuela, piękna panorama Gór Łużyckich. Zwiedzanie huty szkła 
„Ajeto Glass” k/Nowego Boru z  możliwością wydmuchania własnego dzbanka, 

NR IMPREZY TERMIN CENA

030/W/16 25.08 - 28.08.2016 r. 810 zł*
830 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 330 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelach**/*** lub pensjonatach (po-
koje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 1100 CZK/
os (korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsa-
mości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

036/W/16 30.06 – 03.07.2016 r. 790 zł
Wpisowe w kwocie 320 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pok. 2 i 3 os. z łazienka-
mi), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SI-
GNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 600 
CZK/os. (korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
wód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Szlakiem zamków do perły 
średniowiecza - Czeskiego Krumlova
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Szwajcaria czeska –
Góry Łużyckie
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wanego majestatycznie na członowej skale, nad doliną rzeki Wełtawy. Zamku, 
należącego ze względu na poziom architektoniczny, tradycję kulturową i wiel-
kość, do najznakomitszych zabytków środkowej Europy. Obiadokolacja, nocny 
spacer malowniczymi uliczkami średniowiecznego miasteczka, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Hluboka nad Wełtawą, gdzie na wzgó-
rzu wybudowano baśniowy, neogotycki pałac - siedzibę rodu Schwarzenber-
gów. Zwiedzanie urządzonych z przepychem sal reprezentacyjnych z rzeźbioną 
boazerią, kasetonowymi sufitami, eleganckimi stylowymi meblami, kryształowy-
mi żyrandolami i bogatymi zbiorami malarstwa, srebra, porcelany i gobelinów. 
Przejazd do miasta Jindřichov Hradec - zwiedzanie trzeciego co do wielkości 
w Republice Czeskiej kompleksu pałacowego. Pierwotnie gotycki zamek prze-
budowany został w XVI wieku na renesansową rezydencję zdobioną cennymi, 
gotyckimi obrazami i okazałym barbakanem. Przejazd do Mikulova – miasta ma-
lowniczo usytuowanego na wzgórzu w krainie Moraw Południowych, tuż przy 
granicy z  Austrią. Zakwaterowanie w  hotelu, obiadokolacja. Zwiedzanie histo-
rycznego, kulturalnego, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou. Wie-
czorny spacer dookoła pięknie podświetlonego XII wiecznego zamku, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do m. Slavkov k/Brna, gdzie w grudniu 1805 ro-
zegrała się jedna z  najważniejszych bitew wojen napoleońskich, bitwa pod 
Austerlitz, zwana także „bitwą trzech cesarzy”. Zwiedzanie muzeum – multime-
dialna ekspozycja, pole bitwy z Mogiłą – Pomnikiem Pokoju. Przejazd do Kro-
měřiža (UNESCO) - zwiedzanie barokowego Pałacu Arcybiskupiego, który 
służył jako rezydencja biskupów ołomunieckich. W bogato urządzonych wnę-
trzach zachwyca galeria obrazów z kolekcją mistrzów europejskich XV – XVIII 
stulecia. Pałac ten i otaczający go park pochodzą z XVII wieku i uznawane są za 
jedne z najpiękniejszych przykładów środkowoeuropejskiej siedziby bogatej 
szlachty. Spacer po ogrodzie kwiatowym z geometrycznie rozwiązanymi zago-
nami, pawilonem centralnym i kolumnadą. Wyjazd w trasę powrotną do Polski, 
przejazd przez: Cieszyn (ok. godz. 19.00), Kraków, Rzeszów ok. godz. 24.00.

zwiedzanie Muzeum szkła. Krasna Lipa z barokowym kościołem oraz Centrum 
Narodowego Parku Czeskiej Szwajcarii. Przerwa na kufel smacznego piwa „Fal-
kenstejn” w miejscowym browarze. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Szwajcaria Czeska: wyjątkowy zabytek przyrody - Pravčic-
ká brána (Prawczicka Brama), spacer na największą naturalną bramę skalną 
(z piaskowca) znajdującą się na naszym kontynencie. Spływ łodziami malow-
niczym przełomem rzeki Kamenice. To głęboka dolina rzeczna wyżłobiona ero-
zyjną działalnością rzeki w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców. 
To jedna z najpiękniejszych atrakcji turystycznych tej krainy, gdzie wzdłuż wod-
nego biegu rzeki układają się piaszczyste aluwialne osady. Miasto Chřibská ze 
zbiorem parterowych domków zrębowych z dwuspadowym dachem i przysłu-
pami oraz małymi dzielonymi oknami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Lamberku. Zwiedzanie zamku (pierwotnie 
graniczny gród warowny na żytawskim szlaku handlowym) z  kaplicą Zesłania 
Ducha Świętego bogatą we wczesnobarokową dekorację stiukową, renesan-
sową i barokową sypialnią, salą bajkową oraz wystawą współczesnego świa-
towego szkła artystycznego. Przejazd przez Karkonosze (Szklarska Poręba, 
Jelenia Góra), Wrocław, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Polski ok. 
godz. 17.00, Rzeszów ok. godz. 24.00.
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CzechyZapraszamy Państwa na Morawską Wołoszczyznę – niewielki region etnograficz-
ny położony nad granicą czesko-słowacką. To kraina, którą tworzyli w XVI wie-
ku przede wszystkim Słowianie; Słowacy, Rusini, Polacy, a tylko w części Wołosi. 
Z początku Wołosi zachowywali odrębność prawną i etniczną, lecz w stosunkowo 
krótkim czasie doszło do zlania się ich z miejscową morawską ludnością. Śladem 
odrębności pozostała kultura ludowa regionu i specyficzny dialekt. W Rožnovie 
pod Radhoštěm zwiedzimy najstarszy skansen w środkowej Europie - „Valaszskie 
muzeum w przyrodzie” prezentujący ludową kulturę materialną regionu. Rok-
rocznie odbywa się tam wspaniale przygotowany Jarmark Adwentowy bogaty 
w najróżniejsze imprezy folklorystyczne i pełen urozmaiconych i udekorowanych 
przedświątecznie kiermaszy. 
To niezwykle barwne i  ciekawe wydarzenie, na które przybywają zawsze setki 
turystów…

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava do 
Rožnova pod Radhoštem. Zwiedzanie jarmarku bożonarodzeniowego 
rokrocznie odbywającego się na terenie skansenu – kolędnicy, zwyczaje 
i wyroby ludowe. Zwiedzanie najstarszego i największego muzeum w przy-
rodzie w środkowej Europie, które tworzą trzy samodzielne areały; Drewniane 
miasteczko, Wieś wołoska i Dolina młyńska. Zapoznanie się z zapomnianymi, 
tradycyjnymi rzemiosłami, sztuką i zwyczajami ludowymi mieszkańców Wo-
łoszczyzny Morawskiej ukrytymi w  licznych wołoskich drewnianych budyn-
kach. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie empirowego zamku Lešná z  przyległym par-
kiem angielskim. Przejazd do miasta Kopřivnice - zwiedzanie Muzeum Tatry 
ze wspaniałymi eksponatami. Zobaczymy luksusowe limuzyny z lat 30-tych XX 
wieku, samochody wyścigowe i ciężarowe (m.in. pierwszy samochód ciężarowy 
z drewnianym nadwoziem). Przejazd do Štramberka z zespołem murowanych 
i drewnianych domów o konstrukcji zrębowej. Nad miastem i mocno pochylo-
nym rynkiem góruje zalesione wzgórze z  pozostałościami zamku Štramberk 

Zapraszamy Państwa na Morawy Wschodnie, które oferują możliwość poznania 
unikatowych zabytków w  połączeniu z  niespotykaną gościnnością. To region 
zabytków UNESCO, parków i  wspaniałych pałaców, uzdrowisk, unikatowego 
funkcjonalizmu i prostych domów zrębowych. Przyjemność sprawiają regionalne 
specjały regionu Valašsko, wyborne wino z winnic i piwnic regionu Slovácko oraz 
warzone z miłością piw. W Rožnovie pod Radhoštěm zwiedzimy najstarszy skan-
sen w środkowej Europie. Odbywają się tu najróżniejsze imprezy folklorystyczne, 
na przykład Święto Rožnova czy Jarmark Wołoski. Dla chętnych wyjątkowych 
wrażeń proponujemy delikatną ziołową aromaterapię, kąpiel w gorącym ciem-
nym piwie i maseczki z drożdży piwowarskich czyli wizytę w rożnowskim piwnym 
SPA! Zapraszamy serdecznie...

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o  godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Cieszyn do 
m.Valašské Meziříčí zwanego Wołoskimi Atenami z gotycko-renesansowym 
kościołem św. Jakuba i renesansowym ratuszem kraseńskim. Zwiedzanie uni-
kalnej morawskiej manufaktury gobelinowej. Manufaktura zajmuje się facho-
wym restaurowaniem zabytkowych i tkaniem nowych gobelinów. Zwiedzanie 
empirowego majątku Kinskich - zamku Lešná z  przyległym parkiem angiel-
skim i kolorowo rozkwitniętymi rododendronami. Przejazd do hotelu w Rožno-
vie pod Radhoštem, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Rožnov pod Radhoštem - zwiedzanie najstarszego i  naj-
większego muzeum w  przyrodzie w  środkowej Europie, które tworzą trzy sa-
modzielne areały; Drewniane miasteczko, Wieś wołoska i Dolina młyńska. Zapo-
znanie się z zapomnianymi, tradycyjnymi rzemiosłami, sztuką i zwyczajami lu-
dowymi mieszkańców Wołoszczyzny Morawskiej ukrytymi w setkach wołoskich 
budynków drewnianych. Udział w kiermaszu – „Starodawny jarmark” z bogatym 
programem artystycznym i  innymi atrakcjami. Przejazd do najpopularniejszej 
miejscowości w Beskidach - Pustevny słynącej z kolorowych, drewnianych bu-
dynków w stylu ludowym. Malownicze budynki harmonijnie wpisują się w prze-
piękne, beskidzkie krajobrazy. Wyjście ścieżką edukacyjną na górę Radhošť skąd 
rozciąga się niezapomniany widok na całe Beskidy. Po drodze spotkanie z pomni-
kiem Radegasta - pogańskiego boga urodzaju, płodności, słońca, wojny, rzemiosł 
i handlu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja (możliwość skorzy-
stania z wyjątkowej atrakcji - piwnego SPA w rożnowskim piwowarze). Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do miasta Kopřivnice - zwiedzanie Muzeum 

oraz zachowaną wieżą o nazwie Trúba. Degustacja sławnego produktu cukierniczego 
w kształcie rożka - piernikowych štramberskich uszu. Powrót przez Ostrawę (przejście 
graniczne godz.19.00), Katowice, Kraków do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 1 nocleg w hote-
lu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja, ubez-
pieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 400 CZK/os. (ko-
rony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

145/W/16 10.12 - 11.12.2016 r. 440 zł
Wpisowe w kwocie 180 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

130/W/16 13.05 – 15.05.2016 r. 540 zł*
560 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 230 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Tatry ze wspaniałymi eksponatami. Zobaczymy tam tu między innymi luksusowe 
limuzyny z lat 30-tych XX wieku, samochody wyścigowe i ciężarowe (m.in. pierwszy 
samochód ciężarowy z  drewnianym nadwoziem). Przejazd do Štramberka z  ze-
społem murowanych i drewnianych domów o konstrukcji zrębowej. Nad miastem 
i mocno pochylonym rynkiem góruje zalesione wzgórze z pozostałościami zamku 
oraz zachowaną wieżą o  nazwie Trúba. Degustacja sławnego produktu cukierni-
czego w kształcie rożka - piernikowych štramberskich uszu. Powrót przez Ostrawę 
(przejście graniczne godz.18.00), Katowice, Kraków do Rzeszowa ok. godz.23.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 900 CZK/os. (korony 
czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posia-
dać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Adwentowy Jarmark na 
Wołoszczyźnie 

Morawy wschodnie – bogata 
w tradycje Wołoszczyzna

i piwne SPA

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

2

NOWOŚĆ
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Polskę (obiad przed granicą niemiecką) 
i  Niemcy. Planowany przyjazd do hotelu w  Niemczech w  godzinach wieczor-
nych, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Wielkie Księstwo Luksemburg (UNESCO)- zwiedzanie mia-
sta m.in.: bastiony na skale Bock, Plac Konstytucji, katedra Najświętszej Marii 
Panny, przejazd do Paryża - Dzielnica Montmartre (spacer od Placu Pigalle przez 
Wzgórze Montmartre do Moulin Rouge): Plac Pigalle, Rue des Martyrs, Marché 
St Pierre, Bazylika Sacre Coeur, Kościół św. Piotra, Plac artystów du Tertre, Moulin 
Rouge. Czas wolny - obiadokolacja, przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem przez najpiękniejsze place Paryża: Plac 
Bastylii z nowoczesnym gmachem opery, Plac Vendome z hotelem Ritz, domem 
w którym mieszkał i zmarł Fryderyk Chopin, kolumna z posągiem Napoleona, 
Plac Republiki, Plac Zgody (Place de la Concorde) z  3200-letnim obeliskiem 
z Luksoru. Awangardowe Centrum Pompidou i słynną fontanną Strawińskiego 
oraz dzielnica Les Halles, wjazd na wieżę Eiffla, czas wolny – obiadokolacja. Paryż 
nocą - rejs statkiem po Sekwanie. Powrót w miejsce zakwaterowania, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Wersal (UNESCO)- zwiedzanie kompleksu pałacowego, spa-
cer po ogrodach. Powrót do Paryża i c.d. zwiedzania: Dzielnica Łacińska: Pałac 
Luksemburski, Pantheon - w krypcie spoczywa m.in.: Maria Skłodowska-Curie, 
College de France w którym wykładał Adam Mickiewicz, Bulwary św. Michała, 
wyspa City z katedrą Notre Dame, Pont Neuf – najstarszy most Paryża, Centrum 
Pompidou – centrum sztuki i kultury nowoczesnej, czas wolny, obiadokolacja. 
Powrót w miejsce zakwaterowania, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Loary (UNESCO) słynącej z pięknych zam-
ków. Ambois - zamek z  kaplicą św. Huberta, w  której znajduje się grobowiec 
Leonardo da Vinci. Przejazd do zamku Chenonceau – nad rzeką Cher, często 
nazywany także Zamkiem Dam. Zwiedzanie zamku Chambord - to największy 
z  zamków w  dolinie Loary, arcydzieło francuskiego renesansu w  którym swój 
udział miał prawdopodobnie Leonardo da Vinci. Obiadokolacja, przejazd do ho-
telu, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd środkami komunikacji miejskiej, Luwr - jedno z naj-
starszych i najważniejszych na świecie muzeów w którym znajdują się dzieła: Stela 
Naramsina, posągi Gudei, Siedzący skryb, Wenus z Milo, Madonna kanclerza Rolin, 
Mona Lisa, Oszust z asem karo, Zbuntowany niewolnik. Muzeum d’ORSAY z ob-
razami największych impresjonistów: Claude Monet - Maki w pobliżu Argenteuil 
1873, Édouard Manet - Śniadanie na trawie 1863, Eugène Burnand - Uczniowie 
Piotr i Jan idący do grobu w poranek wielkanocny 1898. Obiad, czas wolny, w go-
dzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przejazd przez terytorium Niemiec.

NR IMPREZY TERMIN CENA

067/W/16 21.05 – 27.05.2016 r. 1520 zł

068/W/16 23.07 – 29.07.2016 r. 1490 zł

069/W/16 13.08 – 19.08.2016 r. 1460 zł*
1490 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 600 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pi-
lota - przewodnika, 5 noclegów (pokoje 2,3 os. z łazienkami) [1 nocleg w hotelu 
w Niemczech, 4 noclegi w Paryżu lub okolicy Paryża w hotelu **/***], wyżywie-
nie: 5 śniadań, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.
Uwagi: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, bilety komunikacji miejskiej, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryj-
ne opłaty: ok. 135 EUR/os. Dopłata do 4 obiadokolacji i 2 obiadów stanowi koszt 
dodatkowy 310 zł/os. Posiłki w Paryżu są w restauracji samoobsługowej i obejmu-
je: przystawki, dania główne oraz deser (każde danie do wyboru z kilku pozycji). 
Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport).
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7Paryż i zamki nad Loarą

Francja
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7 dzień: przyjazd do Polski ok. godz. 9.00, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 
godz. 18.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Słowację, Węgry. Krótkie zwiedzanie 
Belgradu „o ile czas pozwoli”. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, kontynuowanie podróży - przejazd do Skopje - krótkie zwie-
dzanie stolicy Macedonii m.in.: najstarsze i najpiękniejsze część miasta Stara Ča-
ršija czyli stare targowisko, Kamienny Most, cerkiew, miejsce urodzenia i pomnik 
Matki Teresy. Przejazd do Grecji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Delf - zwiedzanie świętego miejsca starożyt-
nych Greków - Święty Krąg, gdzie słynna Pytia przepowiadała przyszłość, Źródło 
Kastalskie, Tolo, muzeum. Przejazd na Peloponez, zakwaterowanie w  hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Myken - stolica Atrydów – słynna Brama Lwic, 
Grób Agamemnona, muzeum, przejazd do Nafplio – spacer po starej stolicy, 
przejazd do Epidauros – największy i najlepiej zachowany amfiteatr Grecki. Wie-
czór grecki połączony z obiadokolacją. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzień: śniadanie, Ateny - zwiedzanie miasta: wzgórze Akropolu w tym – Par-
tenon, Propyleje, Świątynia Nike, Erechtejon z Kariatydami, Muzeum Akropolu, 
marmurowy Stadion Olimpijski, zmiana warty przed Parlamentem, Łuk Ha-
driana. Wyjazd w stronę Riwiery Olimpu po drodze postój w Termopilach przy 
pomniku króla Sparty Leonidasa który na czele 300 Spartan zatrzymał perską 
armię. Przejazd na Riwierę Olimpską. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
6 dzień: śniadanie, Dion - stolica starożytnej Macedonii. Wycieczka do miastecz-
ka pod Olimpem Litohoro - przejście odcinkiem wąwozu w kierunku Olimpu. 
Popołudniowy odpoczynek na plaży. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka do Kalambaki, po drodze postój w  Wąwozie 
Tembi poświęconemu Apollinowi, sanktuarium św. Paraskwi. Zwiedzanie Mete-
orów – bizantyjskie klasztory na niedostępnych skałach, wizyta w wytwórni ikon 
i pamiątek. Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, czas wolny – całodzienny wypoczynek nad morzem. Obia-
dokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Polski z przerwą na krótkie zwiedzanie 
Salonik, przejazd przez: Macedonię i Serbię.
10 dzień: kontynuowanie podróży, przejazd przez Węgry i Słowację z przerwą 
na obiad. Planowany powrót do Polski ok. godz. 9.30, Rzeszów ok. godz. 11.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

019/W/16 08.07 – 17.07.2016 r. 2100 zł

020/W/16 19.08 – 28.08.2016 r. 2100 zł
Wpisowe w kwocie 840 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 8 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienka-
mi), wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji (w tym jedna połączona z wieczo-
rem greckim), 1 obiad na trasie powrotnej w dn. 10, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.
Uwaga: pilot udziela wyjaśnień na całej trasie za wyjątkiem wnętrz.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, 
lokalni przewodnicy, dopłata do wieczoru greckiego oraz inne obligatoryjne 
opłaty - 110 EUR/os. Opłata za klimatyzację w hotelu – koszt dodatkowy ok. 6 
euro/doba/ za pokój. Leżaki oraz parasole na plaży – dostępne przy zamówieniu 
napoi. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wyciecz-
ki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ
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Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez

Grecja
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 19.00. Przejazd nocny przez: Niemcy, Francję.
2 dzień: śniadanie we własnym zakresie. Przyjazd do Lyonu, zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Lyonu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Przejazd do Andory po drodze zwiedzanie starego miasta-
-twierdzy Carcassone, wjazd do Andory, wyjazd na przełęcz Pas de la Casa, do-
jazd do stolicy La Vella, przejazd do Lleidy – Hiszpania. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Saragossy - spacer po mieście: zamek de la Al-
jaferia (z zewnątrz), Katedra M.S.del Pilar-w środku i La Seo (z zewnątrz). Przejazd 
do Madrytu objazd centrum m.in.: Puerta de Sol, Plaza Mayor, Pałac Królewski. 
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Wyjazd do Toledo - wspaniałe mury miejskie, Alcazar (z ze-
wnątrz), katedra-w środku, Dom - Muzeum El Greco (dla chętnych). Po południu 
powrót do Madrytu, zwiedzanie Muzeum Prado. Powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Wyjazd do Portugalii, zwiedzanie klasztoru templariuszy 
w Tomar zakwaterowanie w hotelu w Fatimie. Obiadokolacja, czas wolny na po-
byt w sanktuarium. Nocleg.
7 dzień: wczesne śniadanie, przejazd do Lizbony, zwiedzanie - Stare Miasto, 
dzielnica Alfama, kościół św. Antoniego, katedra, klasztor Hieronimitów (z  ze-
wnątrz), Wieża Belem (z zewnątrz). Przejazd na Cabo da Roca - wysunięty najdalej 
na zach. przylądek w Europie, przejazd do pobliskich miejscowości wypoczyn-
kowych królów portugalskich Cascais, Estoril - plażowanie, powrót na nocleg do 
Fatimy. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd do Hiszpanii - zwiedzanie Sewilli - katedra, wieża la 
Giralda, Plac Hiszpański. Przejazd do Kordoby - unikatowy meczet, Juderia, za-
kwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, (dla chętnych istnieje możliwość uczest-
nictwa w spektaklu flamenco - bilet ok. 30 Euro/os.). Nocleg.
9 dzień: śniadanie. Przejazd do Granady, zwiedzanie zespołu pałacowego wład-
ców mauretańskich Alhambry i  ich letniej siedziby Generalife. Przejazd w kie-
runku Barcelony wypoczynek na plaży. Obiadokolacja, nocleg. 
10 dzień: śniadanie. Przejazd do Barcelony - Wzgórze Montjuich - bulwary Las 
Ramblas, dzielnica gotycka z katedrą, Park Guel i Kościół Sagrada Familia (z ze-
wnątrz). Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
11 dzień: śniadanie. Przejazd przez Francję, zakwaterowanie w hotelu lub mote-
lu w okolicy Strasburga lub Metz, obiadokolacja, nocleg.
12 dzień: śniadanie, przejazd (z  przerwami na posiłek) przez: Niemcy, Polskę. 
Planowany przyjazd do Rzeszowa ok godz. 04.00 (rano dnia następnego).

NR IMPREZY TERMIN CENA

037/W/16 25.06 – 06.07.2016 r. 2920 zł*
2990 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 1190 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota-przewodnika, 10 noclegów w hotelach /**/** (pok. 2, 3 os. z łazienkami 
- 2 noclegi we Francji, 6 noclegów w Hiszpanii, 2 noclegi w Portugalii), wyżywienie: 
10 śniadań, 10 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z  włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazdy komunikacją miejską oraz inne obligato-
ryjne opłaty - ok. 90 EUR/os. + 30 EUR/os. wieczorek flamenco. Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
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Andora - Hiszpania - Portugalia
Carcassone, Andora, Saragossa, Madryt, Toledo, Tomar,
Lizbona, Cabo di roca, Sewilla, Kordoba, Alhambra, Barcelona

Hiszpania - Portugalia
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przekroczenie granicy. Klasztor w Pożajściu (największy na Litwie 
zespół klasztorny, pokamedulski w  stylu barokowym), przejazd do Szawli 
- Góra Krzyży. Czas wolny – spacer. Przejazd do Rygi – zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Ryga (UNESCO) - zwiedzanie m.in. Starego Miasto - Za-
mek Ryski, katedra św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. 
„Trzej Bracia”, koszary Jakuba, mury miejskie, Mała i Wielka Gildia, Conventa 
Seta, kościół św. Piotra, Dom Czarnogłowych, katedra luterańska NMP, zespół 
secesyjnych kamienic na nowym mieście, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Tallina (UNESCO) - zwiedzanie pięknie 
położonej stolicy Estonii nazywanej „Perłą Bałtyku” lub „Florencją Północy”. 
Spacer po średniowiecznej starówce, otoczonej potężnym systemem forty-
fikacji miejskich z licznymi basztami: zamek Toompea - obecnie siedziba par-
lamentu, Wieża Hermana, górny rynek z XIV w. z katedrą luterańską, cerkiew 
Aleksandra Newskiego, zespół średniowiecznych kamieniczek Trzy Siostry, 
baszta Gruba Małgorzata, kościół św. Olafa z wysoką 140 metrową wieżą, 
kościół św. Ducha z XIV w. Dolny rynek z ratuszem,  zwiedzanie parku i pa-
łacu Kadriorg. Podziwianie panoramy miasta i portu ze wzgórza Toompea. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie (pakiet), przyjazd do portu, przeprawa promowa do 
Helsinek – zwiedzanie miasta. Esplanadi – reprezentacyjna ulica miasta sku-
piająca wokół siebie najważniejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Ka-
tedrą Luterańską, prawosławny Sobór Uspienski z bogatym wyposażeniem, 
Pałac Prezydencki i najstarszy targ w Helsinkach „Market Squere”, stadion 
olimpijski, kościół „W skale”. Obiadokolacja w Helsinkach. Nocny powrót pro-
mem do Tallina ok. 24.00. Powrót do hotelu na nocleg.
6 dzień: śniadanie, Kieś – zwiedzanie gotyckiego zamku Kawalerów Mie-
czowych. Przejazd do krainy Liwonii – Park Narodowy Gauji zw. Łotew-
ską Szwajcarią; przejazd kolejką linową nad doliną rzeki Gauja oraz spacer 

wzdłuż PN do Turaidy (Jaskinia Gutmana i Jaskinia Diabłów). Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Powrót do polski przejazd przez Litwę. Planowany przyjazd do 
Polski ok. godz. 14.00, Rzeszów ok. godz. 23.45.

NR IMPREZY TERMIN CENA

137/W/16 03.07 – 09.07.2016 r. 1360 zł*
1380 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 550 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 5 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienka-
mi)], wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwagi: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, prom oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 80 EUR.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LitwaProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 4.30. Przejazd do Wilna trasą: Kowno – zwiedzanie miasta 
m.in.: zamek, ratusz, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Wilna (UNESCO) m.in.: katedra z kaplicą królew-
ską, kościół św. Anny, muzeum A. Mickiewicza, Ostra Brama, kościół św. Teresy, 
cerkiew św. Ducha, Uniwersytet Wileński, pałac prezydencki, ulica Zamkowa, 
barokowy kościół św. Kazimierza, ratusz, cerkiew Platnicka, czas wolny, kościół 
św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Troki - zwiedzanie gotyckiego zamku 
Wielkich Książąt Litewskich, położonego na jeziornej wyspie, otoczonego mu-
rem i okrągłymi basztami, czas wolny – możliwość zakupów i spożycia kibinów 
(karaimskie pierożki z mięsem). Druskienniki - spacer z krótkim zwiedzaniem 
uzdrowiska. Przejazd do Polski. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Rejs statkiem (ok. 1,2 godz.) „Szlakiem 
Jana Pawła II” (Port Augustów - Jez. Necko - Jez. Białe - Śluza Przewięź - Studzie-
niczna). Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

135/W/16 26.05 – 29.05.2016 r. 790 zł

135/W/16 11.08 – 14.08.2016 r. 790 zł

Wpisowe w kwocie 310 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi [2 noclegi w hotelu /**/*** w Wilnie lub 
okolicy (pokoje 2,3 os z łazienkami), 1 nocleg w hotelu w Polsce (pokoje 2,3 os. 
z łazienkami)], wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz inne 
obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 15 EUR/os, rejs statkiem 
– 25 zł/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Litwa
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nie zaś lokal słynie z  wyśmienitego regionalnego jadła w  bardzo przyzwoitych 
cenach oraz piwa Maßbier podawanego w wielkich litrowych kuflach. Czas wolny 
na monachijskiej starówce. W godzinach wieczornych (ok. godz. 20.00) wyjazd do 
Polski. Przejazd przez Salzburg, Wiedeń, Brno, Ostrawę, Kraków.
5 dzień: planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

041/W/16 29.06 - 03.07.2016 r. 1150 zł*
1170 zł

042/W/16 11.08 – 15.08.2016 r. 1170 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 470 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwagi: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 60 EUR/os. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Kraków – Katowice – Cieszyn 
do Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięk-
nej Starówki z zabytkiem (UNESCO) - Kolumną św. Trójcy, zegara Orloj na wieży 
ratusza, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z  fontannami. 
Czas wolny. Przyjazd przez Brno, Wiedeń i austriacką Dolinę Dunaju do hotelu 
w okolicach Salzburga, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Miasta Mozarta – Salzburga (UNESCO) z  prze-
wodnikiem, m.in. pałac arcybiskupi i  ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta 
Getreidegasse, na której znajduje się Dom Mozarta, Katedra św. Ruprechta, Resi-
denzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo św. Piotra, czas wolny 
na salzburskiej starówce. Przejazd autostradą alpejską do miejscowości Prien nad 
jeziorem Chiemsee w Bawarii, rejs statkiem na wyspę Herreninsel, spacer po uro-
kliwym parku do zamku Herrenchiemsee, największego zamku Ludwika Bawar-
skiego, będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych 
fontann, rejs powrotny na stały ląd. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zamki Ludwika II Bawarskiego; zwiedzanie zamku Lin-
derhof otoczonego imponującymi ogrodami łączącymi w  sobie style baroku 
i  włoskiego renesansu, w  którym król spędził sporą cześć życia. Widok na za-
mek Hohenschwangau, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. Spa-
cer na wzgórze, gdzie wśród przepaści i  jezior położony jest baśniowy zamek 
Neuschwanstein. Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika II - symbo-
lu zamków bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na Most 
Marii - Marienbrücke, przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetro-
wą przepaścią z wodospadem na dnie, czas wolny na zakup pamiątek. Wizyta 
w centrum uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, które ze względu na od-
bywające się w nim musicale na temat króla Ludwika II nazywane jest miastecz-
kiem musicalowym, spacer po starówce położonej na tle skalistych szczytów. 
Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Bawarii - Monachium: 
spacer po rozległych ogrodach Pałacu Nymphenburg, miejsca narodzin króla 
Ludwika Bawarskiego. Przejazd metrem do centrum miasta i zwiedzanie mona-
chijskiej starówki: wizyta m.in. w  słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim 
będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Ode-
onsplatz – miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym pochowana 
jest polska księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja 
Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej. Najbardziej zna-
na piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubione 
miejsce Adolfa Hitlera, który w niej właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, obec-
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o  godz. 5.00. Przejazd do Poznania. Zwiedzanie centrum miasta: 
Ostrów Tumski – kolebka polskiej państwowości i  polskiego chrześcijaństwa – 
siedziba pierwszych władców Polski; Mieszka I  i  Bolesława Chrobrego, miejsce 
gdzie istniał gród stołeczny, a  następnie powstała pierwsza katedra. Katedra, 
Psałteria, Kościół NMP. Stary Rynek – renesansowy Ratusz (z  zewnątrz), Domy 
Budnicze, Pręgierz, Waga Miejska. Fara – zaliczana do najbardziej okazałych ba-
rokowych zabytków sakralnych w Polsce wraz z organami Friedricha Ladegasta, 
kompleks pojezuicki. Czas wolny na Starówce na degustację specjału regional-
nego – rogala świętomarcińskiego. Przejazd w  miejsce zakwaterowania przed 
granicą polsko-niemiecką, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Berlina (UNESCO). Zwiedzanie miasta: East 
Side Galery – najdłuższy zachowany odcinek muru berlińskiego, Plac Aleksan-
dra z Wieżą Telewizyjną i Ratuszem Czerwonym, Aleja Unter den Linden, Forum 
Fridericianum: Opera, Neue Wache – symboliczny pomnik ofiar wojen i despo-
tyzmu, Uniwersytet Braci Humboldt, plac Operowy – niemy świadek palenia ksią-
żek w 1933 r., Katedra katolicka św. Jadwigi, Katedra Berlińska, Wyspa Muzeów. 
Muzeum Pergamońskie z  babilońską bramą Isztar (Ołtarz Pergamoński jest 
niedostępny dla zwiedzających z powodu remontu do 2019 roku), Reichstag – 
odrestaurowana po wojennym zniszczeniu siedziba Parlamentu zjednoczonych 
Niemiec, nowoczesna Dzielnica Rządowa z Urzędem Kanclerskim, Brama Bran-
denburska (zbudowana w 1791 r. jako łuk triumfalny), Pomnik Pomordowanych 
Żydów Europy. Kudamm – kościół Pamięci Cesarza Wilhelma. Czas wolny. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Poczdamu położonego na południowy zachód 
od Berlina, wśród łagodnych wzgórz, nad brzegiem Haweli i kilku jezior. Zwiedza-
nie zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci (UNESCO), spacer po parku skła-
dającym się z kilku różnorodnych ogrodów, pomników i fontann, egzotycznych 
pawilonów oraz barokowych pałaców – zwiedzanie wnętrz pałacu. Zwiedzanie 
Pałacu Cecilienhof (w 1945 roku podpisano w nim Układ Poczdamski). Przejazd 
przez rosyjską dzielnicę Aleksandrówkę do centrum miasta; Brama Brandenbur-
ska, Dzielnica Holenderska, Kościół katolicki św. Piotra i Pawła. Czas wolny. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Branitz - jednego z parków i pałaców księcia Püc-
klera - ekscentryka, skandalisty, spacer po pięknym ogrodzie. Przejazd do manu-
faktury czekolady „Confiserie Felicitas” w Hornow – zwiedzanie, degustacja i czas 
na zakupy czekolady. Przejazd do Lübbenau – Zielonej Wenecji, krainy ogórków, 
piwa ogórkowego i likieru szprewaldzkiego. Przejście na wyspę Lehde - rejs ka-
nałami Szprewy, rezerwatu wpisanego na listę biosfery UNESCO. Obiadokolacja 

Poznań, Berlin, Poczdam,
piramidy Pücklera i „Niemiecka Wenecja”

Niemcy

NR IMPREZY TERMIN CENA

033/W/16 15.06 - 19.06.2016 r. 860 zł*
880 zł

034/W/16 10.08 - 14.08.2016 r. 880 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 
3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z  włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, regionalna obiadokolacja oraz inne obligatoryjne 
opłaty - ok. 100 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód toż-
samości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

5

w stylu szprewaldzkim (dziczyzna z borówkami, pieczenie wieprzowe, ryby, pasz-
tety, pyry z gzikiem, ogórki, pieczywo), krótki występ folklorystyczny. Ok. godz. 
21.00 wyjazd do Polski.
5 dzień: Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 6.00.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

035/W/16 04.08 – 07.08.2016 r. 870 zł
890 zł

Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

051/W/16 10.06 - 12.06.2016 r. 530 zł*, 550 zł

052/W/16 09.09 - 11.09.2016 r. 530 zł*, 550 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Niemcy

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o  godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Zgorzelec do Bautzen 
(Budziszyn). Spacer po mieście; gotycki Zamek Ortenburg, katedra św. Piotra, ratusz 
z zegarem słonecznym, fragmenty fortyfikacji miejskich. Przejazd do Stolpen - miej-
sce uwięzienia Hrabiny Cosel. Przejazd do hotelu po stronie czeskiej, obiadokolacja, 
zakwaterowanie, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 5:00. Przejazd trasą Kraków, Katowice, Nysa do Kłodzka - wyjście 
na Twierdzę Kłodzką usytuowaną na skalistym wzgórzu z tarasem widokowym na 
panoramę miasta. Wizyta w  XVIII w. Sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej 
w Wambierzycach. Przejazd w wyjątkowej urody Góry Stołowe - spacer skalnym 
labiryntem na płaski jak stół wierzchołek Szczelińca Wielkiego - wspaniałe krajo-
brazy i skalne filary. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Nowego Miasta nad Metują (Czechy). Zwiedzanie 
pięknego zamku, który słynie z  nietradycyjnych pomieszczeń zamkowych (uni-
kalna kuchnia w stylu secesyjnym), a ozdobiony jest sztukateriami i malowidłami 
stropowymi z  motywami zaczerpniętymi z  mitologii greckiej i  rzymskiej. Spacer 
po krytym, drewnianym moście do ogrodów zamkowych, pomnik słynnego kom-
pozytora B. Smetany. Przejazd do Narodowego rezerwatu Przyrody „Skały Adrsz-
pasko - Teplickie” po stronie czeskiej. Wędrówka przez głębokie i chłodne skaliste 
wąwozy, zdobione pięknymi formami skalnymi o niepowtarzalnych kształtach oraz 
wieloma jeziorkami. Obiadokolacja w restauracji, powrót do hotelu. Wieczorny spa-
cer po promenadzie uzdrowiska, nocleg.

Szwajcaria saksońska
- Drezno
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Stołowe - Adrszpaskie Skały
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2 dzień: śniadanie. Przejazd do Freibergu, pięknego renesansowego miastecz-
ka z wystawą kolekcji Terra Mineralia i Kościołem St.Marien z romańskim porta-
lem Złota Brama (Goldene Pforte). Przejazd do uważanej za kolebkę Saksonii – 
Miśni. Zwiedzanie porcelany miśnieńskiej w muzeum powstałym przy otwartej 
w 1710 r. manufakturze. Spacer po starówce miśnieńskiej z katedrą i Zamkiem 
Albrechta - czas wolny na zakupy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do stolicy Saksonii – Drezna. Zwiedzanie miasta; 
promenada spacerowa „Brühlsche Terasse”, Orszak Książęcy, Theaterplatz, Most 
Augusta, Katolicka Katedra św. Trójcy, Kościół Frauenkirche i do wyboru zespół 
muzeów w Zwingerze: Galeria Starych Mistrzów, Zbiory Porcelany i Salon Mate-
matyczno-Fizyczny lub w Rezydencji: Skarbiec, Zbrojownia i Komnaty Tureckie. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Köenigstein - zwiedzanie potężnej twierdzy 
saksońskiej (nigdy nie zdobytej, największej w Niemczech). Bastei - miasto skal-
ne, gdzie kamienny most jest wkomponowany w strzeliste skały. Z mostu roz-
pościerają się widoki na wzgórza Czeskiej Szwajcarii i Dolinę Łaby zapierające 
dech w piersiach. Powrót do kraju przez: Zgorzelec (ok. godz. 17.00), Legnicę, 
Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i  bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/
os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Kaplicy czaszek w  Czermnej. Przejazd do 
uzdrowiska Duszniki Zdrój, spacer po parku, gdzie znajduje się Dworek im. F. 
Chopina. Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa. Zwiedzanie małego prywatnego 
cudu ogrodnictwa - ogrodu japońskiego w Jarkowie. Wizyta w gospodarstwie 
ekologicznym EkoAr - uprawa aronii, które oprócz sprzedaży ekologicznych 
owoców produkuje przetwory z aronii: soki tłoczone na zimno, konfitury, aro-
nię w syropie, kandyzowaną, otaczaną w czekoladzie oraz susze na herbatki. 
Wszystkie produkty posiadają unijny certyfikat ekologiczny. Przejazd do Pacz-
kowa z zachowanymi średniowiecznymi murami obronnymi. To właśnie dzięki 
murom obronnym Paczków znany jest jako „Polskie Carcassonne“. Powrót przez 
Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa - ok. godz. 24.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 
wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bile-
ty wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 110 zł/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

18



Niezapomnianą morską przygodę zapewni pełny zabawy rejs promem do szwedz-
kiej Karlskrony. Na promie można spędzić czas bawiąc się do rana w  dyskotece, 
w  barze lub grając w  mini-kasynie. Natomiast dla osób aktywnych, podróż to 
doskonały czas na odpoczynek przed energicznym zwiedzaniem szwedzkiej Kar-
skrony. Piękne widoki i ciekawy program dostarczą niezapomnianych wspomnień 
z kraju innego niż nasz. Równie ciekawą propozycją jest zwiedzanie zabytkowego 
Gdańska jak również pełnego atrakcji Sopotu, Gdyni oraz Torunia i słynnego zamku 
w Malborku.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, Przejazd do Torunia (UNESCO) – krótkie zwiedzanie 
miasta m.in.: rynek Staromiejski i Nowomiejski, ratusz, pomnik Kopernika, dom 
Kopernika, katedra Świętych Janów, ruiny zamku krzyżackiego, przejazd do 
Gdyni na terminal promowy, nocny turystyczno-rozrywkowy (dyskoteka) rejs 
promem do szwedzkiego miasta portowego Karlskrona, obiadokolacja i noc-
leg na promie.
2 dzień: śniadanie na promie, Karlskrona (UNESCO) – punkt widokowy Bryg-
gareberget, widok na miasto, wycieczka objazdowa autokarem po mieście, m. 
in.: Nabrzeże Królewskie z Bastionem Aurora i widokiem na port wojenny, rynek 
i  Kościół Fryderyka, Targ Rybny, dzielnica Björkholmen. Zwiedzanie Muzeum 
Marynarki Wojennej. Przejazd do Kalmaru przez prowincje Blekinge i Småland. 
Zwiedzanie Kalmaru: centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, dawne Stare 
Miasto, czas wolny. Przejazd przez Most Olandzki, widoki na cieśninę Kalmarską. 
Powrót na terminal promów w Karlskronie, odprawa biletowa. Wypłynięcie wie-
czorem z Karlskrony, rejs promem do Gdyni, obiadokolacja i nocleg na promie.
3 dzień: śniadanie na promie, zwiedzanie Gdyni: Skwer Kościuszki, Molo Połu-
dniowe i jego atrakcje: okręt Błyskawica, Dar Pomorza, zwiedzanie Oceanarium, 
przejazd do Sopotu, zwiedzanie miasta: spacer ulicą Monte Cassino, Krzywy Do-
mek, Dom Zdrojowy, latarnia morska, spacer po molo i promenadą nadmorską, 
Opera Leśna, przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Gdańska, zwiedzanie miasta: Westerplatte – miej-
sce bohaterstwa i pamięci, Brama Wyżynna, Przedbramie z Muzeum Bursztynu, 
ulica Długa i  Długi Targ (fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Panienka z  Okienka), 
Długie Pobrzeże, Wielki Żuraw, ulica Mariacka, kościół Mariacki, pomnik Solidar-
ności, Oliwa – katedra, spacer po parku oliwskim, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku (UNESCO). Po-
wrót do Rzeszowa z postojem na obiad (we własnym zakresie). Planowany przy-
jazd do Rzeszowa ok. 24.00.

Toruń – Trójmiasto
– szwedzka Karlskrona – Malbork

Polska - Szwecja

NR IMPREZY TERMIN CENA

138/W/16 24.08 - 28.08.2016 r. 1160 zł*
1190 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 450 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota-przewodnika, 4 noclegi [2 w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. 
z łazienkami), 2 noclegi na promie (kabiny 2 os.)], wyżywienie: 4 śniadania, 4 obia-
dokolacje [w  hotelu/pensjonacie oraz na promie], ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu stanowią koszt 
dodatkowy ok. 120 zł/os. Warto zabrać ze sobą środki na bilety wstępu zakupy, po-
siłek w czasie wolnym w  Karlskronie (ok. 100 SEK/os.). Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport).
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Polska

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Mrągowo – duży ośrodek turystyczny, kojarzony z Pikni-
kiem Country, Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Kabaretową. Spacer 
promenadą nad jeziorem Czos do amfiteatru, zwiedzanie zabytkowego centrum 
miasta, wieża Bismarcka, dla dzieci pobyt w miasteczku westernowym „Mrongovil-
le”, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Kętrzyn - gotycki zamek krzyżacki, Muzeum Mazurskie 
w Owczarni, Gierłoż - kwatera główna Hitlera tzw. Wolfschanze (Wilczy Szaniec), 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Hajnówki - Uroczysko Zwierzyniec – miej-
sce urodzenia Igora Newerlego oraz „Ogród polowań” królów polskich i  carów 
rosyjskich. Rezerwat pokazowy żubrów, możliwość zakupienia pamiątek. Muzeum 
Przyrodniczo – Leśne, Zespół Pałacowo – Parkowy w Białowieży. Stara Białowie-
ża – uroczysko nad rzeką Łutownią. Przejazd przez wsie puszczańskie: Pogorzelce, 
Teremiski, Budy, „ Szlak otwartych okiennic” – Trześcianka – Puchły – Soce. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Supraśl – spacer, zespół klasztorny w  tym gotycka cerkiew 
obronna z  1503 r., Poczopek – spacer po parku Silvarium, przejazd przez Krynki, 
Kruszyniany – zwiedzanie meczetu oraz najstarszego cmentarza tatarskiego z XVII 
wieku, wizyta w znanej „Tatarskiej Jurcie”. Gródek – cerkiew z XIX wieku. Michałowo 

NR IMPREZY TERMIN CENA

139/W/16 26.07 - 30.07.2016 r. 890 zł*
910 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 370 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

031/W/16 19.05 - 22.05.2016 r. 680 zł

032/W/16 21.07 - 24.07.2016 r. 660 zł*
680 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu**\*** (pokoje 
2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubez-
pieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL IDUNA

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 90 zł/
os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Mazury 
„Kraina Wielkich Jezior”
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Podlasie
„kraina żubrów, bocianów
i otwartych okiennic”
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Park Zabytków Warmii i Mazur, Święta Lipka - zwiedzenie sanktuarium Maryj-
nego, Giżycko - Twierdza Boyen, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Mikołajki – okrzyknięte perłą i stolicą letnią Mazur, poło-
żone w sercu Krainy Wielkich Jezior. Spacer promenadą nad jeziorem Mikołaj-
skim obok portu jachtowego, kościół ewangelicki (z zewnątrz), rejs statkiem 
z Mikołajek do Rucianego Nidy (z krótkim wpłynięciem na Jezioro Śniardwy). 
Spływ łodziami w staro-mazurskim stylu po rzece Krutynia, jednej z najpięk-
niejszych rzek Polski. Wioska Galindów – kraina zwana Mazurskim Edenem, 
nawiązuje do plemienia Galindów, które przed wiekami zamieszkiwało obszar 
Wielkich Jezior Mazurskich. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Pojezierze Augustowskie: 
rejs statkiem trasą papieską do Studzienicznej – sanktuarium Maryjne, (statek 
płynie przez śluzę w Przewięzi, która stanowi fragment Kanału Augustowskie-
go). Przyjazd nad jezioro Wigry – zwiedzanie dawnego klasztoru Kamedułów, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa, 
Tykocin - malowniczy rynek, pomnik S. Czarnieckiego oraz barokowy kościół 
św. Trójcy, alumnat wojskowy, okazała barokowa synagoga. Przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 24.00 
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w pensjonacie/ hotelu /*/** (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpiecze-
nie: NNW (10.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, rejsy stat-
kami stanowią koszt dodatkowy ok. 110 zł/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

– cerkiew drewniana z  końca XIX wieku. (W  terminie majowym uczestnictwo 
w XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.) Powrót na obiado-
kolację i nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Tykocina (prawa miejskie 1425 r., ”perełeczka 
baroku”)- zwiedzanie zabytków miasta; murowana synagoga z  1642 r, rynek 
i pomnik Stefana Czarnieckiego, charakterystyczny tykociński kościół pw. Świętej 
Trójcy z XVIII w., alumnat z XVII w., pomnik Orła Białego, czas wolny w restauracji 
odbudowanego zamku. Przejazd do Choroszczy - zwiedzanie zespołu pałaco-
wo-parkowego; letniej rezydencji rodu Branickich, w którym mieści się Muzeum 
Wnętrz Pałacowych. Białystok – „Wersal północy”, barokowy zespół parkowo – 
pałacowy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: śniadanie, Hajnówka - murowana cerkiew o nowoczesnej architek-
turze, przejazd przez Bielsk Podlaski, wyjazd na nadbużańskie grody i szlak 
przygraniczny. Tokary – drewniany kościół w  stylu góralskim. Zubacze – 
drewniana cerkiew. Koterka – drewniana cerkiew z 1912 roku położona przy 
granicy polsko-białoruskiej, liczne kultowe krzyże drewniane. Na trasie prze-
jazdu Siemiatycze - Mielnik – Niemirów fortyfikacje sowieckie z 1941 roku. 
Niemirów -miejscowość w której stykały się granice Austrii, Rosji i Prus. Spa-
cer wzdłuż granicy polsko – białoruskiej i wysokich 40-metrowych skarp nad-
bużańskich. Mielnik – Góra Zamkowa, grodzisko z X – XI wieku, kopalnia kre-
dy. Zwiedzanie Grabarki (odpowiednik Częstochowy dla prawosławnych), 
cerkiew i  klasztor. Drohiczyn - miejsce ważnych wydarzeń historycznych; 
Góra Zamkowa, barokowe zespoły klasztorne, kościół katedralny, cerkiew 
klasycystyczna. Wyjazd w trasę powrotną. Planowany przyjazd do Rzeszowa 
ok. godz. 23:00.
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PolskaTrójmiasto to rozległa aglomeracja łącząca trzy miasta, leży niedaleko ujścia 
Wisły do Bałtyku. Trójmiasto cechuje wyjątkowe połączenie przeszłości z  teraź-
niejszością: tysiącletni, zawsze postępowy i kosmopolityczny, pełen wspaniałych 
zabytków Gdańsk, Sopot jako modny ośrodek wypoczynkowo – sanatoryjny, 
który w  porównaniu z  sąsiadami jest najmniejszy ale za to jest on najważniej-
szym ośrodkiem kulturalnym oraz Gdynia: młode, dynamiczne miasto portowe.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 4.30, przejazd do Buczyńca. Rejs Kanałem Elbląsko-
-Ostródzkim z  kilkukrotnym przewożeniem statku po odcinkach lądowych 
(pochylnie) – jedyna taka atrakcja z  ciekawymi rozwiązaniami hydrotech-
nicznymi na świecie oraz liczącym ok. 10 km torem wodnym przez rezerwat 
ornitologiczny „Jezioro Druzno” (miejsce wyjątkowo licznego występowania 
ptactwa wodnego, błotnego i drapieżców). Przejazd do Trójmiasta, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Oliwa – koncert organowy zwiedzanie katedry i  parku. 
Przejazd do Gdańska - rejs statkiem pirackim na Westerplatte (cmentarz po-
ległych żołnierzy polskich, wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża). Zwie-
dzanie Gdańska; Pomnik Trzech Krzyży, Droga Królewska Muzeum Bursztynu, 
Kościół Mariacki z wejściem na wieżę, ulica Mariacka, Długie Pobrzeże z Żu-
rawiem. Stare Miasto - droga królewska, Zielona Brama, spacer nad Motławą, 
Zbrojownia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Sopotu - spacer po najdłuższym w  Europie 
drewnianym molo, deptak na ul. Bohaterów Monte Cassino ( Krzywy Domek, 
fontanna Jasia Rybaka, Dom Zdrojowy ), Opera Leśna. Zwiedzanie Gdyni - 
Skwer Kościuszki, oceanarium, Błyskawica - Muzeum Marynarki Wojennej, ew. 
rejs statkiem po porcie handlowym i wojennym. Spacer po ul. Świętojańskiej, 
ewentualnie czas wolny na plaży w Gdyni, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Malborka (UNESCO), zwiedzanie największej 
w Europie, XII wiecznej gotyckiej twierdzy krzyżackiej. Planowany przyjazd do 
Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienka-
mi), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (5.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do stolicy Dolnego Śląska - Wrocła-
wia. Zwiedzanie z przewodnikiem Wrocławia m.in.: Stare Miasto z Ratuszem 
i  barokowymi kamieniczkami, Aula Leopoldinum, perła miasta - Ostrów 
Tumski z katedrą. Czas wolny – odpoczynek i spacer po wrocławskim rynku. 
Zwiedzanie Panoramy Racławickiej - olejnego malowidła J. Styki i W. Kossaka 
przedstawiającego zwycięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkow-
skiego. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd na Dolnośląski Szlak Cysterski. Henryków - ze-
spół opactwa cystersów z  XIII wieku (barokowy Kościół W.N. Maryi Panny, 
klasztor, fragmenty muru obronnego z barokowymi bramami, dawny ogród 
opacki, wozownia, szkoła łacińska, baszta i park krajobrazowy w stylu angiel-
skim). Kamieniec Ząbkowicki - zwiedzanie przypominającego mauretań-
ską twierdzę pałacu, niegdyś jednego z najpotężniejszych założeń na Śląsku. 
Spacer po rynku z najwyższą krzywą wieżą w Polsce, zespół klasztorny oo. 
cystersów, arkadowy wiadukt kolejowy. Bardo - zespół 14 kaplic różańco-
wych (barokowy klasztor ze zbiorem dzieł sztuki: historia miasta, malarstwo, 
rzeźba oraz rzemiosło artystyczne, Kaplica Wotywna z bogatym wystrojem. 
Srebrna Góra - zwiedzanie niezdobytej twierdzy, unikatowego obiektu 
w skali dziedzictwa kulturowego Europy i  jednej z najważniejszych atrakcji 
Dolnego Śląska. Świdnica - kościół Świętej Trójcy zwany Kościołem Pokoju 
posiadający najstarszą na świecie konstrukcję szachulcową, czyli konstruk-
cję z  drewna i  gliny wykonaną bez użycia gwoździ. Świątynię wpisano na 

NR IMPREZY TERMIN CENA

140/W/16 23.06 - 26.06.2016 r. 690 zł*, 710 zł

141/W/16 08.09 - 11.09.2016 r. 690 zł*, 710 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

043/W/16 01.07 – 03.07.2016 r. 530 zł

044/W/16 16.09 – 18.09.2016 r. 510 zł*, 530 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 210 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do 
Wrocławia na wieczorny pokaz multimedialnej fontanny; piękne fantazje wodne, 
dynamiczne i barwne show, wykorzystujące większość dysz i gejzerów, zapewnia-
jących niepowtarzalne wrażenia. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Wrocławia: Park Szczytnicki z  Ogrodem Ja-
pońskim, Hala Stulecia - zabytek na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO - Centrum Poznawcze. Zwiedzanie nowoczesnego Afrykarium; to unika-
towy na skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze 
środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu oraz zwierzęta zamieszkujące plaże 
i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wielkich Rowów Afrykańskich, 
głębię Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża Szkieletów (Namibia) i dżunglę do-
rzecza Kongo – spacer po wrocławskim ZOO. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 23.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota, 2 noclegi w hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 
obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 130 zł/os. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Trójmiasto – Malbork 

Wrocław 
Dolnośląski Szlak Cysterski

Polska
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Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 200 zł/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

142/W/16 25.06 – 02.07.2016 r. 2190 zł
Wpisowe w kwocie 880 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji,1 obiad, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, bilety na środki komuni-
kacji miejskiej, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty uczest-
nicy pokrywają we własnym zakresie ok. 130 EUR/os. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie. Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyjskiej: 
wypełniony formularz wizowy, 1 aktualne zdjęcie, paszport ważny min. 180 
dni; należy dostarczyć do biura na 25 dni przed rozpoczęciem imprezy. Koszt 
wizy + pośrednictwo ok. 330 zł.

Rosja

Rumunia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 4.00, przejazd do Kowna - krótki spacer, zobaczymy m.in.: 
kościół bernardynów, Pałac Biskupi, kościół jezuitów, zamek, ratusz, katedra św. 
Piotra i Pawła, Dom Perkuna, obiad. Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg
2 dzień: śniadanie, Ryga - zwiedzanie miasta m.in.: Stare Miasto (UNESCO) - za-
mek ryski, katedra (uważana była za największy kościół w krajach nadbałtyckich), 
zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Mała i  Wielka Gildia. 
Przejazd do Tallina - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Tallin - zwiedzanie miasta (UNESCO) m.in.: Górne Miasto: 
mury obronne z basztą Kiek in de Kök, sobór Aleksandra Newskiego, gotycka ka-
tedra NMP, zamek Toompea, Dolne Miasto: kompleks średniowiecznych kamieni-
czek Kolm Oede zwanych Trzy Siostry, kościół św. Olafa, Dom Bractwa Czarnogło-
wych, Apteka Magistracka, baszta Gruba Małgorzata, przejazd do St. Petersburga, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana walut) 
do miejscowości Alba Julia – zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna 
z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koronacyjna – 
miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniej-
szych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: (dotyczy m-c maj i czerwiec) śniadanie, Sybin - średniowieczna starówka, 
mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Schodów, 
cerkiew prawosławna, Calnic - twierdza chłopska, Fagaras - zamek obronny (z ze-
wnątrz). Przejazd w miejsce zakwaterowania do m. Bran, obiadokolacja, nocleg.
(dotyczy m-c sierpień) śniadanie, Sybin – miasto kultury europejskiej, średniowieczna 
starówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Scho-
dów, cerkiew prawosławna, przejazd widokową Drogą Transfogaraską nad Jezioro Ba-
lea Lac – krótki spacer po punktach widokowych, Fagaras - zamek obronny (z zewnątrz). 

NR IMPREZY TERMIN CENA

038/W/16 02.05 - 07.05.2016 r. 1330 zł

039/W/16 20.06 - 25.06.2016 r. 1310 zł*
1330 zł

040/W/16 01.08 - 06.08.2016 r. 1310 zł*
1330 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 540 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota – przewodnika, 5 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie 
(pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubez-
pieczenie: NNW (15.000 zł), KL z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 35 EUR/os. Uczestnicy wy-
cieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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4 dzień: śniadanie, St. Petersburg (UNESCO) - zwiedzanie miasta m. in.: 
Twierdza Pietropawłowska, Nabrzeże Uniwersyteckie, Cypel Wyspy Wa-
sylewskiej, Cerkiew na Krwi, krążownik „Aurora”, obiadokolacja połączona 
z wieczorem folklorystycznym, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania: Ermitaż (Pałac Zimowy), Aleksandro-
-Newska Ławra, plac i Sobór św. Izaaka, Peterhof - d. rezydencja carska, mia-
sto parków, pałaców i  fontann, zwiedzanie Dolnego Parku, obiadokolacja. 
Nocleg. Dla chętnych: nocne zwiedzanie miasta m.in.: zwodzone mosty – ob-
jazd autokarem /koszt dodatkowy/.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Carskiego Sioła (Puszkin) - kompleks pała-
cowo-parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja carów (pałac Katarzyny, 
Bursztynowa Komnata), spacer po parku. Przejazd w okolicę Tartu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Wilna, po drodze krótki postój na Górze 
Krzyży. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, Wilno - zwiedzanie: Stare Miasto (UNESCO), Ostra Brama, 
kościół św. Teresy, Pl. Ratuszowy i  Katedralny, kościół św. Anny, pomnik A. 
Mickiewicza, Uniwersytet, kościół św. Piotra i Pawła na Antykolu. Powrót do 
Polski - przejazd nocny przez terytorium Polski. Planowany przyjazd do Rze-
szowa ok. godziny 2.30 (dnia następnego).

Przejazd w miejsce zakwaterowania do m. Bran, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Bran - jeden z  najsłynniejszych zamków Europy, wedle 
tradycji siedziba Drakuli, skansen architektury drewnianej Siedmiogrodu, Ra-
snov - twierdza chłopska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Turków 
i nie zdobyta, przejazd przez widokową Przełęcz Fundata, spacer ok. 1-2 godz. 
Wąwozem Dambovicioarei. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez Polanę Brasov i  doliną Prahovy - Azuga, 
Busteni (ośrodki narciarskie), Sinaia - Zamek Peles (letnia rezydencja królów 
Rumunii – zwiedzanie wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Prejmer - ko-
ściół warowny (UNESCO), Harman - kościół warowny. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Brasov - zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny 
Kościół”, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obronne, Bra-
ma Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama, wycieczka piesza: 
Poiana Brasov - wyjazd kolejką gondolową na Postavaru 1799 m. n.p.m. – spa-
cer (ok.1 godz.) do schroniska (punkt widokowy). Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Sighisoara - zwiedzanie miasta – cyta-
deli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody szkol-
ne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek 
ok. godz. 23.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 01.00 (dnia następnego).
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Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Krzemieńca trasą: Olesko - zamek 
w  którym urodził się Jan III Sobieski, Podhorce - rezydencja Koniecpolskich, 
Poczajów - ławra; zespół cerkwi prawosławnych (panie obowiązuje nakrycie 
głowy i spódnica, panów obowiązują długie spodnie), Krzemieniec - dworek 
Słowackiego, zamek na Wzgórzu Bony, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Ostróg - zamek, kościół parafialny, cerkiew, Berdyczów 
- klasztor Karmelitów, kościół św. Barbary, przyjazd do Kijowa - zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z  przewodnikiem m.in.: sobór św. 
Zofii (UNESCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, wewnątrz niepowtarzalne bi-
zantyjskie freski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, sobór Świętego Michała 
Archanioła (perła baroku ukraińskiego) cerkiew św. Andrzeja, spacer uliczką 
św. Andrzeja, czas wolny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Nie-
podległości, Złota Brama. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Ławra Kijowsko - Peczerska z grotami (UNESCO) - jeden 
z największych klasztorów prawosławnych w Europie, park Chwały, rejs stat-
kiem (ok. 1.5 godz.), czas wolny, cerkiew św. Włodzimierza, katedra rzymsko-
-katolicka św. Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 2012. 
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Dubno – zamek/twierdza, Brody - cytadela Koniecpol-
skich, Wielka Synagoga i jeden z największych kirkutów w Galicji. Przejazd 
do Lwowa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, Lwów – krótkie zwiedzanie miasta m.in.: Stare Miasto wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Teatr Opery i Baletu, katedra 
rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, czas wolny. Planowany przyjazd do Polski ok. 
godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

150/W/16 19.07 - 24.07.2016 r. 1050 zł
Wpisowe w kwocie 420 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach /*/** (pokoje 2,3 os.), wyżywienie: 5 
śniadań i 5 obiadokolacji, NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni 
przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 50 USD/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ukraina

Ukraina

Wycieczka pozwala poznać miejsca historycznie związane z Polską a także sytu-
ację rodzin polskich i mieszanych - noclegi w kwaterach prywatnych w Czortko-
wie. Wycieczka dostarczy niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 7.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in.: 
cerkiew św. Jura, Teatr Opery i Baletu, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Bo-
imów, Stare Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNE-
SCO, czas wolny, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd ze Lwowa w kierunku Czortkowa po drodze zwie-
dzamy: Rohatyń - drewniana cerkiew pw. św. Ducha z  XVII w. (UNESCO), 
Stanisławów - kościół jezuitów, kościół ormiański, Buczacz -klasztor bazylia-
nów, ratusz, kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Czortków - kościół dominika-
nów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr 
i  Zbrucz, Chocim - chocimska forteca, Kamieniec Podolski - katedra p.w. 
św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, do-
minikanów, trynitarzy oraz zamek-twierdza, Skała Podolska - pałac Tarłów, 
powrót do Czortkowa, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd z Czortkowa w drogę powrotną do Polski trasą: 
Podhajce - jeden z najważniejszych ośrodków miejskich wyrosłych na szla-
ku najazdów tatarskich, kościół pw św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, 
zamek Sieniawskich, kościół farny, Świrz - zamek Świrskich, Stare Sioło - za-
mek Zasławskich i Sieniawskich. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, 
Rzeszów ok. godz. 22.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu (pokoje 2,3 os.), wyżywienie: 
3 śniadania, 3 obiadokolacje, wstępy do zwiedzanych obiektów wg progra-
mu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

147/W/16 30.04 – 03.05.2016 r. 640 zł

148/W/16 14.07 – 17.07.2016 r. 640 zł

149/W/16 25.08 – 28.08.2016 r. 640 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 260 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Lwów i Podole

Złote kopuły Kijowa
i nie tylko
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NR IMPREZY TERMIN CENA

151/W/16 30.04 - 02.05.2016 r. 410 zł*
440 zł

152/W/16 22.07 - 24.07.2016 r. 410 zł*
440 zł

153/W/16 13.08 - 15.08.2016 r. 430 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 180 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 2 noclegi w hotelu /** 
(pokoje 2 os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: 2 śnia-
dania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg progra-
mu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście 
Lwowa (wpisane na Listę UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra 
ormiańska, Baszta Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewi-
cza, opera lwowska. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Krzemieniec - Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemieniec-
kie, kościół rzymskokatolicki, widok na Wzgórze Bony, Poczajów - Ławra Pocza-
jowska - sobór zaśnięcia M.B. - relikwie św. Hioba (obowiązuje odpowiedni strój: 
kobiety spódnica oraz chusta do nakrycia głowy, mężczyźni - długie spodnie). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra grekokatolicka św. Jura, 
cmentarz: Łyczakowski i  Orląt, Objazdowa wycieczka po mieście: Politechnika 
Lwowska, Park Stryjski, Ossolineum. Spacer uliczkami miasta: Katedra rzymsko-

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00. Sambor - kościół farny, rynek, kościół pojezuicki, cerkiew 
z cudowną ikoną. Drohobycz - kościół św. Bartłomieja, cerkiew drewniana św. Je-
rzego (UNESCO). Przejazd do Truskawca, który w II Rzeczpospolitej uważany był 
za drugie po Krynicy polskie uzdrowisko. Dziś Truskawiec słynie przede wszyst-
kim z „Naftusi”. Woda z tego źródła jest unikatem na skalę światową - degusta-
cja, czas wolny. W godzinach wieczornych przyjazd do Lwowa - zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. 
Jura, cmentarz: Łyczakowski i Orląt, Wzgórze Wuleckie - w tym miejscu hitlerow-
scy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni i  członków ich 
rodzin; śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO) - rynek z Kamienicą Kró-
lewską, czas wolny, ratusz, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, katedra 

NR IMPREZY TERMIN CENA

154/W/16 04.08 - 07.08.2016 r. 580 zł

Wpisowe w kwocie 230 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 3 noclegi w  hotelu 
we Lwowie (pokoje typu studio 2,3 os. lub 2 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 
śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg pro-
gramu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność 
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Lwów - Krzemieniec

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

Lwów - Truskawiec
- Drohobycz - Żółkiew 

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

katolicka z kaplicą Boimów (możliwość udziału we mszy św.- dot. niedzieli), 
czas wolny. Planowany wyjazd ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 
19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

ormiańska, spacer Prospektem Swobody – pomnik Adama Mickiewicza, ope-
ra lwowska (zwiedzanie) - obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: ruiny Wysokiego Zamku, pano-
rama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, kościół Dominikanów, Wały Guberna-
torskie, Baszta Prochowa, kościół Bernardynów, Cerkiew Wołoska, synagoga, 
spacer uliczkami miasta, czas wolny ok. 3 godz., zwiedzamy „cerkwie ruskie-
go Lwowa”: św. Mikołaja, św. Onufrego, Piatnycka; dworzec kolejowy, obia-
dokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, czas wolny - możliwość udziału we mszy św., Żółkiew 
- zamek, kościoły, cerkwie, synagoga, Krechów - monastyr bazylianów z cu-
downą ikoną MB Werchrackiej, czas wolny. W  godzinach popołudniowych 
wyjazd do Polski. Przyjazd do kraju ok. godz. 17.00, Rzeszów ok. godz. 19.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

1

2

24



Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o  godz. 7.00, przejazd na Ukrainę, Rohatyń - drewniana 
cerkiew pw. św. Ducha z XVII w. (UNESCO), Bolszowce – klasztor Karmelitów 
Bosych, Stanisławów - kościół Jezuitów, kościół ormiański, Buczacz - klasz-
tor Bazylianów, ratusz, kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Czortków - kościół 
Dominikanów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Jałowiec – zamek, klasztor, Czerwonogród – wodospad 
na Dzurynie (największy wodospad na Podolu), pałac Ponińskich, Kudrynce 
– twierdza, panorama na zakole Zbrucza, Okopy św. Trójcy - panorama na 
Dniestr i Zbrucz. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Chocim - chocimska forteca, Kamieniec Podolski - ka-
tedra pw. św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszka-
nów, dominikanów, trynitarzy oraz zamek-twierdza. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Trembowla - ruiny zamku, Podhajce - jeden z najważ-
niejszych ośrodków miejskich wyrosłych na szlaku najazdów tatarskich, ko-
ściół pw. św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, zamek Sieniawskich, kościół 
farny. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu (pokoje 2, 3 os.), wyżywienie: 
3 śniadania, 3 obiadokolacje, wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

156/W/16 28.07 - 31.07.2016 r. 640 zł

Wpisowe w kwocie 420 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwie-
dzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00. Olesko - zamek Sobieskich, Podhorce - zamek 
Koniecpolskich, Krzemieniec - Góra Bony z ruinami zamku. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Krzemieniec - muzeum Juliusza Słowackiego, kościół 
i  klasztor jezuitów, Poczajów - Ławra Poczajowska - Sobór Zaśnięcia MB - 
relikwie św. Hioba; (kobiety obowiązuje nakrycie głowy i  długie spódnice 
oraz bluzeczka z długim rękawem, mężczyźni - długie spodnie), Podkamień 
- były kościół i klasztor dominikanów, Wiśniowiec - pałac i park Wiśniowiec-
kich i Mniszchów. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zbaraż - zamek Zbaraskich, muzeum, 
kościół bernardynów z obrazem MB Zbaraskiej - oryginał jest w Prałkowcach 
koło Przemyśla, Buczacz - rynek, ratusz, kościół z obrazem MB Szkaplerznej, 
Czerwonogród – wodospad na Dzurynie (największy wodospad na Podolu), 
pałac Ponińskich, Skała Podolska - pałac Tarłów, Kamieniec Podolski - ka-
tedra św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły: franciszkanów, 
dominikanów, trynitarzy. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Kamieniec Podolski - zwiedzanie zamku/twierdzy, Cho-
cim - chocimska forteca, Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr i Zbrucz, 
Krzywcze – zwiedzanie jaskini – tzw. podziemna perła Podola. Powrót w miej-
sce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Czerniowce – krótkie zwiedzanie mia-
sta m.in.: ratusz, gmach Banku Państwowego, Pałac Metropolitów Bukowiń-
skich /obecnie zespół uniwersytecki/, Kołomyja - muzeum „huculskie”, Sta-
nisławów – zwiedzanie miasta m.in.: kościoły w tym były kościół ormiański 
- cudowny obraz MB dziś jest w Gdańsku, synagoga. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Drohobycz - zwiedzanie miasta 
Brunona Schulza, kościół farny, cerkiew św. Jura (UNESCO), Truskawiec - 
spacer deptakiem, czas wolny - degustacja Naftusi. Przyjazd do Polski ok. 
godz.18.00, Rzeszów ok. 20.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 5 noclegów w poko-
jach 2,3 os. z łazienkami (4 noclegi w hotelu/**, 1 w domu pielgrzyma), wyży-
wienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób prze-
wlekłych(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

155/W/16 09.08-14.08.2016 r. 890 zł

Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga:
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Największe atrakcje Podola 
oraz Wołyń i Huculszczyzna 

Podole

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

1

1
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NR IMPREZY TERMIN CENA

157/W/16 26.05 - 29.05.2016 r. 640 zł

158/W/16 14.07 - 17.07.2016 r. 640 zł
Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 3 noclegi w hotelu ( po-
koje 2, 3 os.), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Łucka trasą: Krechów - monastyr bazylianów 
z cudowną ikoną MB Werchrackiej, Żółkiew - zamek, kościoły, cerkwie, synagoga, 
Bełz - zrujnowane zabytki miasta o pięknej historii, Krystynopol - zespół pała-
cowy Potockich, cerkiew św. Jerzego, były kościół bernardynów, Sokal - zespół 
klasztorny bernardynów, Łuck - obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Łuck - katedra rzymskokatolicka, zamek z ekspozycją muze-
alną, Ołyka - rezydencja Radziwiłłów, Ostróg - zamek, kościół rzymskokatolicki, 
Międzyrzecz Ostrogski - dawny klasztor franciszkanów, Krzemieniec - Wzgórze 
Bony, Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, kościół rzymskokatolicki, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Beresteczko - miejsce bitwy polsko - kozackiej w 1651 r., Ło-
patyń - kościół parafialny, grób gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu, Brody 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście 
Lwowa (wpisane na Listę UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra 
ormiańska, Baszta Prochowa, czas wolny, spacer Prospektem Swobody – pomnik 
A. Mickiewicza, obiadokolacja, opera lwowska (zwiedzanie - spektakl*), nocleg
2 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania miasta: katedra grekokatolicka św. Jura, 
cmentarz: Łyczakowski i Orląt, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów (moż-
liwość udziału we mszy św.- dot. niedzieli), czas wolny. Planowany wyjazd ok. 
godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opie-
ka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, nocleg w hotelu /** (pokoje 2 
os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: obiadokolacja, śniada-
nie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu (nie obejmuje udziału 
w spektaklu), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA

NR IMPREZY TERMIN CENA

100/W/16 12.03 - 13.03.2016 270 zł

101/W/16 16.04 - 17.04.2016 270 zł

102/W/16 30.04 - 01.05.2016 270 zł

103/W/16 21.05 - 22.05.2016 270 zł

104/W/16 28.05 - 29.05.2016 270 zł

105/W/16 11.06 - 12.06.2016 270 zł

106/W/16 25.06 - 26.06.2016 270 zł

107/W/16 02.07 - 03.07.2016 270 zł

108/W/16 09.07 - 10.07.2016 270 zł

109/W/16 16.07 - 17.07.2016 270 zł

110/W/16 23.07 - 24.07.2016 270 zł

111/W/16 30.07 - 31.07.2016 270 zł

112/W/16 06.08 - 07.08.2016 270 zł

113/W/16 13.08 - 14.08.2016 270 zł

114/W/16 20.08 - 21.08.2016 270 zł

115/W/16 27.08 - 28.08.2016 270 zł

116/W/16 10.09 - 11.09.2016 270 zł

117/W/16 17.09 - 18.09.2016 270 zł

118/W/16 24.09 - 25.09.2016 270 zł

119/W/16 01.10 - 02.10.2016 270 zł

120/W/16 15.10 - 16.10.2016 270 zł

121/W/16 11.11 - 12.11.2016 270 zł

124/W/16 19.11 - 20.11.2016 270 zł

Program realizowany w dwóch wariantach. Szczegóły na stronie interneto-
wej biura.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
*Bilet na spektakl w operze lwowskiej dla osób chętnych płatny dodatkowo 
ok. 200 UAH. (biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru opery 
oraz odwołane spektakle). W terminach w których uczestnicy wyjazdu wy-
biorą udział w spektaklu w operze lwowskiej program może ulec częściowej 
modyfikacji. W  okresie wakacyjnym opera lwowska nie wystawia żadnych 
spektakli. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Wołyńskim Szlakiem

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

2

Lwów

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

- cytadela Koniecpolskich, Wielka Synagoga i jeden z największych kirkutów 
w Galicji, Podkamień - warowny kościół i klasztor dominikanów dziś unic-
cy studyci, Poczajów - zwiedzamy ławrę prawosławną (kobiety obowiązuje 
nakrycie głowy i długie spódnice oraz bluzka z długim rękawem, mężczyźni 
- długie spodnie), Krzemieniec - obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Zbaraż - za-
mek i kościół bernardynów, Tarnopol - były kościół dominikanów, przebu-
dowany zamek, czas wolny, Złoczów - zamek Sienieńskich, Górków, Sobie-
skich, Świrz - zamek Świrskich i  Cetnerów, Stare Sioło - ruiny rezydencji 
której właścicielem w XVIII w. był książę Adam Mikołaj Sieniawski. Powrót do 
Polski ok. godz. 22.00 - Rzeszów ok. godz. 23.30.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

26



Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.30. Przejazd przez Słowację do Boldogkovaralja 
- zwiedzanie zamku położonego na wzgórzu otoczonym sadami morelowy-
mi. Przejazd do rejonu winnic i piwnic tokajskich - degustacja win tokajskich 
(możliwość zakupu win). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja 
i nocleg.
2 dzień: śniadanie, Eger – zwiedzanie klasycystycznej katedry (druga co 
do wielkości świątynia na Węgrzech), plac Istvana Dobo, barokowy kościół 
Minorytów, muzeum marcepana. Spacer pod górujący nad starym miastem 
Zamek (2 połowa XIII w). Tam właśnie w roku 1552 bronił się przed wojskiem 
tureckim wraz z dwutysięczną załogą Istvan Dobo - bohater narodowy. Ob-
lężenie to zostało opisane w eposie węgierskim „Gwiazdy Egeru”, gotycki Pa-
łac Biskupi. Egerszalok - małe Pamukale (dla chętnych kąpiel w basenach 
termalnych – koszt dodatkowy ok. 5.000 HUF/os.). Zwiedzanie (we własnym 
zakresie) wiekowych piwniczek wykutych w skale wulkanicznej, mieszczą-
cych się w  Dolinie Szepasszony (czyli Pięknej Pani) – degustacja z  możli-
wością zakupu win w  licznych piwnicach bezpośrednio od producentów. 
Obiadokolacja w czardzie węgierskiej przy muzyce np. cygańskiej. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd malowniczą trasą przez Góry Matra (najwyższe 
na Węgrzech), panorama gór z wieży widokowej na najwyższym szczycie Ke-
keszu (1015m.n.p.m.), przejazd do miejscowości Holloko wpisanej na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO - spacer uliczkami. Powrót do Polski ok. 
godz. 21.30, Rzeszów ok. 23.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** lub pensjonacie w Egerze lub 
okolicy (pokoje 2, 3 os. z  łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, dopłatę do regionalnej kolacji oraz inne obligatoryj-
ne opłaty: [ok. 20 EUR/os. + ok. 6.000 forintów/os]. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

045/W/16 08.07 - 10.07.2016 r. 550 zł*
570 zł

046/W/16 19.08 - 21.08.2016 r. 570 zł

047/W/16 23.09 - 25.09.2016 r. 570 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 230 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Węgry

Węgry

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00 przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNE-
SCO). Zwiedzanie miasta m.in.: Zamek Vajdahunyad - kompleks budynków 
o  różnych stylach architektonicznych, Plac Bohaterów - który jest najwięk-
szym placem w mieście, pomnik Milenium - postawiony w roku 1896 z okazji 
rocznicy tysiąclecia powstania Państwa Węgierskiego. Zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja. Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd w Zakole Dunaju: Szentendre zwane „Montmar-
tre Dunaju” - spacer po barokowej starówce, Muzeum Marcepana (możliwość 
zakupu słodyczy), czas wolny. Wyszehrad - pałac królewski, wieża Salomo-
na i cytadela. Przejazd do Esztergomu w 973 r. założono tu osiedle, będące 
pierwszą stolicą kraju, bazylika (największy kościół Węgier). Po południu po-
wrót do Budapesztu, obiadokolacja w czardzie węgierskiej, połączona z pro-
gramem folklorystycznym. Budapeszt nocą: rejs statkiem po Dunaju, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. c.d. zwiedzania Budapesztu m.in.: 
Wzgórze Zamkowe: Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, kościół Macieja (miej-
sce koronacji i ślubów królewskich), Baszta Rybacka, czas wolny, spacer po 
dzielnicy Buda, Bazylika św. Stefana - w której przechowywana jest najważ-
niejsza relikwia kraju - prawica pierwszego króla Węgier, wizyta na Wyspie 
Małgorzaty, czas wolny. Wyjazd z  Budapesztu ok. godz. 16.00. Planowany 
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

013/W/16 30.04 - 02.05.2016 r. 650 zł

014/W/16 27.05 - 29.05.2016 r. 650 zł

015/W/16 22.07 - 24.07.2016 r. 650 zł

016/W/16 13.08 - 15.08.2016 r. 630 zł*
650 zł

017/W/16 16.09 - 18.09.2016 r. 650 zł

018/W/16 14.10 - 16.10.2016 r. 630 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 260 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Budapeszt i „Zakole Dunaju” 

Eger - Tokaj Hegyalja
- Góry Matra
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Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3 os. 
z  łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i  2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, dopłatę do regionalnej kolacji oraz inne obligatoryj-
ne opłaty [ok. 45 EUR/os. + 4.000 forintów/os]. Uczestnicy wycieczki muszą posia-
dać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).Kolejność zwiedza-
nia może ulec zmianie.
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Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS (ul. Grottgera) stanowisko „M” 
o godz. 5.00. Przejazd przez Czechy, Austrię. Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Verony (UNESCO) - zwiedzanie zabytkowego 
centrum miasta m.in. Katedra, Dom Julii, Teatr rzymski z I wieku p.n.e., czas wol-
ny. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Lukki – miasta rodzinnego Giacomo Pucciniego. 
Zwiedzanie zabytkowego centrum m.in.: Katedra, Kościół San Michele in Foro, 
Bazylika San Frediano z  XII-wieczną mozaiką, Piazza dell’Anfiteatro. Następnie 
przejazd do Pizy - miasta słynącego nie tylko z Krzywej Wieży, ale także z boga-
tej historii. Zobaczymy Plac Cudów (Piazza dei Miracoli) (UNESCO) ze wspomnia-
ną Krzywą Wieżą, Katedrą, Baptysterium, czas wolny. Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do San Gimignano (UNESCO) miasta zwanego 
średniowiecznym Manhattanem z  zachowanymi imponującymi kamiennymi 
wieżami (do czasów współczesnych zachowało się 14 z 76 wież) - Piazza Della 
Cisterna, Piazza del Duomo, Palazzo dei Popolo, kościół San Lorenzo in Ponte, 
Sant Agostino, czas wolny. Przejazd do Volterry, która jest ośrodkiem wydoby-
cia soli kamiennej i alabastru. Miasto o wielu zabytkach i wielowiekowej histo-
rii sięgającej czasów etruskich i rzymskich. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Sieny (UNESCO) - zwiedzanie miasta m.in.: Piaz-
za del Campo – piękny miejski plac, przy którym stoi Palazzo Publico i Wieża Ob-
żarstwa (z zewnątrz), i na którym odbywają się słynne wyścigi konne tzw. Palio, 
średniowieczna katedra p.w. NMP, dom św. Katarzyny, kościół św. Dominika, czas 
wolny. Przejazd do Opactwa Benedyktynów Monte Oliveto Maggiore - zwie-
dzanie opactwa m.in. fresków przedstawiających życie św. Benedykta. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Przejazd do Arezzo – zwiedzanie m.in.: kościół San France-
sco z cyklem fresków „Prawdziwa historia Krzyża Świętego”, których autorem jest 
Pierro Della Francesco, Piazza Grande z kościołem Pieve oraz Palazzo delle Log-
ge, katedra. Przejazd do Cortony, niezwykłego, miasta, którego początki sięgają 
czasów Etrusków. Spacer malowniczymi średniowiecznymi uliczkami miasta, 
katedra, Piazza della Republica z najważniejszymi pałacami w mieście. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, całodzienne odpoczynek na plaży we Viareggio. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do Florencji (UNESCO) stolicy Toskanii. Wjazd na ta-
ras widokowy z  Placem Michała Anioła. Zwiedzanie: Kościół Santa Croce - Św. 

NR IMPREZY TERMIN CENA

127/W/16 25.06 - 03.07.2016 r. 1780 zł

128/W/16 17.09 - 25.09.2016 r. 1740 zł*
1760 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 710 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 7 noclegów w hotelu **/*** (pokoje 2,3 os. z  łazienkami), wyży-
wienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, opłata za plażowanie, bilety na środki ko-
munikacji miejskiej oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 120 EUR/os. Napoje do 
obiadokolacji uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsa-
mości (dowód osobisty lub paszport).
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95
Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje
Piza - Siena - Florencja

Włochy

Krzyża, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio - siedziby rodu Medyceuszy (z zewnątrz), 
gotycka Katedra Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego, 
dzwonnica Giotta i Baptysterium (z zewnątrz), Ponte Vechio – słynny most złotni-
ków. Czas wolny. Przejazd do Bolonii - zwiedzanie zabytkowego centrum: Piazza 
Maggiore z Ratuszem, Plac Neptuna, Bazylika św. Petroniusza, Uniwersytet (Archi-
ginnasio), czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa – przejazd nocny. 
9 dzień: Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 8.00, Rzeszów ok. godz. 12.30.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 19.00. Przejazd trasą przez Czeską Republikę, Austrię 
do Włoch. Przejazd nocny.
2 dzień: przyjazd do Trydentu; miasta, w  którym odbywał się słynny so-
bór trydencki. Zwiedzanie: katedra San Vigilio, Piazza del Duomo - centralny 
plac miasta z  fontanną Neptuna z 1768 r., zamek Buon Consiglio – dawna 
rezydencja biskupów. Przejazd do Werony (UNESCO) – miasta Romeo i Ju-
lii. Zwiedzanie: rzymski amfiteatr Arena, jeden z  najpiękniejszych placów 
w mieście; Piazza dei Signori, Posąg i historyczny balkon Julii. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do La Spezia; następnie przejazd pociągiem 
do urokliwej Manaroli, jednego z  pięciu miasteczek Parku Narodowego 
Cinque Terre (UNESCO) we włoskiej Ligurii. Spacer zawieszoną na klifie Via 
dell’Amore (Droga Miłości). To przepiękny nadmorski deptak z niesamowitą 
panoramą na morze, skalne urwiska, śródziemnomorska roślinność i tysiące 
Kłódek Miłości z wyrytymi imionami zakochanych. Przejazd do Pizy; Piazza 
dei Miracoli (UNESCO) z Krzywą Wieżą, katedrą, baptysterium i cmentarzem 
Campo Santo. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Florencji (UNESCO), stolicy Toskanii, mia-
sta Dantego i renesansowej perły Włoch. Zwiedzanie miasta: Katedra Matki 
Boskiej Kwietnej, Baptysterium, Most Złotników, kościół św. Krzyża z  gro-
bowcami m.in. Michała Anioła i Galileusza, plac Signoria. Przejazd do hotelu 
w okolicach Padwy/Wenecji. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Wenecji (UNESCO), której zabytki tworząc 
unikatowy zespół urbanistyczny miasta kanałów i mostów, stanowią o uzna-
niu miasta za jedną z  najcenniejszych pozycji na Liście Światowego Dzie-
dzictwa Ludzkości. Rejs tramwajem wodnym do placu św. Marka. Spacer po 
mieście; Bazylika św. Marka, Torre dell’Orologio (wieża zegarowa), budynki 
Prokuracja Stara i Nowa- arkadowe budynki usytuowane wzdłuż Placu św. 
Marka z dwóch stron, Kampanila i Pałac Dożów, Most Westchnień, Most Rial-

to oraz Kanał Grande, czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
6 dzień: przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych. Przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 15.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 
wyżywienie: 3 śniadania i  3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne obligato-
ryjne opłaty: ok. 110 EUR/os. Napoje do obiadokolacji uczestnicy pokrywają we 
własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

159/W/16 22.08 - 27.08.2016 r. 1330 zł*
1360 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 540 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Włochy

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz.5.00, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch, nocleg 
tranzytowy, obiadokolacja.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wenecji (UNESCO). 
Przepłynięcie statkiem w  okolice Placu św. Marka - zwiedzanie miasta m.in.: 
Plac św. Marka, dzwonnica (campanile), Torre dell’Orologio - wieża z zegarem, 
Procuratie - arkadowy budynek otaczający Plac św. Marka z dwóch stron, Ba-
zylika św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto, czas wolny. Powrót na parking. 
Przejazd do Padwy. Padwa (UNESCO) - zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego wraz 
z  grobem świętego, kaplicą relikwii i  przylegającym klasztorem. Przejazd na 
nocleg w okolice Florencji, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Florencja (stolica Toskanii wpisana na listę UNESCO) - zwie-
dzanie miasta m.in.: kościół św. Krzyża, Piazza del Duomo, Katedra NMP Kwiet-
nej, baptysterium, dzwonnica (campanile) Giotta (z  zewnątrz), Piazza della 
Signoria, Palazzo Vecchio, Most Ponte Vecchio, czas wolny. Przejazd w okolicę 
Rzymu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Watykan (UNESCO) – zwiedzanie Bazyliki św. Piotra (nawie-
dzenie grobu Jana Pawła II), Plac św. Piotra, Rzym – spacer barokowym i starożyt-
nym Rzymem m.in.: Plac Nawona, Panteon, Fontanna di Trevi, (czas wolny) oraz 
słynne Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Forum Romanum – dawny plac repre-
zentacyjny miasta, Koloseum – amfiteatr, w którym urządzano igrzyska i walki 
gladiatorów (z zewnątrz). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu - udział w papieskiej audiencji ge-
neralnej (uwarunkowany obecnością Ojca Świętego w  Watykanie), przejazd 
na Monte Cassino - Cmentarz Żołnierzy Polskich i  Opactwo Benedyktynów. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu (UNESCO) - zwiedzanie: Bazylika św. 
Franciszka, Piazza del Comune z portykiem Świątyni Minerwy, Bazylika św. Kla-

NR IMPREZY TERMIN CENA

062/W/16 30.04 - 07.05.2016 r. 1560 zł*, 1580 zł

063/W/16 21.05 - 28.05.2016 r. 1560 zł*, 1580 zł

064/W/16 13.08 - 20.08.2016 r. 1670 zł

065/W/16 10.09 - 17.09.2016 r. 1570 zł

066/W/16 08.10 - 15.10.2016 r. 1550 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 660 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Włochy klasyczne
Wenecja - Rzym - Asyż

Włochy Północne
Trydent - Werona - Manarola
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ry, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Różany. Przejazd do hotelu 
w okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Rawenna – zwiedzanie zabytków, z których osiem (mauzoleum 
Galli Placydii, baptysterium Ortodoksów, Sant’ Apollinare Nuovo, baptysterium Arian, 
kaplica arcybiskupia, mauzoleum Teodoryka, San Vitale, Sant’Apollinare in Classe), 
określonych jako zabytki wczesnego chrześcijaństwa i  mozaikarstwa, zostało wpi-
sanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W  godzinach popołudniowych 
wyjazd w drogę powrotną do Polski przejazd przez Austrię i Czechy lub Słowację.
8 dzień: Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 6 noclegów w  hotelu /**/*** (pokoje 2,3 os. z  łazienkami), wyżywienie: 
6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób 
przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne obligatoryjne 
opłaty: ok. 70 - 95 EUR/os. Napoje do obiadokolacji uczestnicy pokrywają we wła-
snym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Włochy
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NR IMPREZY TERMIN CENA

070/W/16 06.08 – 14.08.2016 r. 1520 zł*, 1550 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 620 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 6 noclegów w hotelach ** i pensjonatach (pokoje 
2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podli-
mit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA
Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wyma-
gają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 6 – 10 
godz. marszu tj. ok. 40 – 50 pkt GOT + dojazdy autokarem). Koszt dodatkowy 
stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu (kolejka) oraz inne 
obligatoryjne opłaty - ok. 20 EUR/os. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmian tras wycieczek (w  uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Bułgaria

Chorwacja

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 17.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię, Bułgarię - Sofię do miejscowości Bansko, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Wichren (2914 m n.p.m.)[czas przejścia 
ok. 6 godz.], zwiedzanie Banska ok. 1 godz., obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: schronisko Bynderica – Kazana – przełęcz 
Premkata – Konczeto (grań ubezpieczona) – Banski Suchodoł (2884 m n.p.m.) – 
Przełęcz Suchodolska – schronisko Jaworow – Razłog [czas przejścia ok. 9 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w góry Riła, zwiedzanie Monasty-

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00 –Przejazd przez Słowację, Węgry na Chorwację. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bojin Kuk (1110 m n.p.m.) [czas przejścia 
ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na najwyższy szczyt masywu Velebit – 
Vaganski Vrh (1758 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Vidakov Kuk (836 m n.p.m.) [czas przej-
ścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka górska: Wąwóz Mała Paklenica 
[czas przejścia ok. 6 godz.], przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Svilaja (1509 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 
8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dinara (1831 m n.p.m.) – najwyższy 
szczyt Chorwacji [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski. Planowany przyjazd do 
Polski ok. godz. 23.30. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 1.00 dnia następnego.

NR IMPREZY TERMIN CENA

144/W/16 27.08-03.09.2016 r. 1760 zł*
1790 zł

Wpisowe w kwocie 720 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, 7 noclegów w  pensjonacie/hotelu (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej 
(czas trwania przejść ok. 8 – 9 godz. marszu), obycia z ekspozycją oraz pod-
stawowych umiejętności poruszania się w terenie skalistym. Sugerujemy za-
branie kijków trekkingowych.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstę-
pu (Park Narodowy Paklenica ) oraz inne obligatoryjne opłaty – ok. 15 EUR/
os. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras wycieczek (w uzasad-
nionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Szczegółowy program wycieczki 
dostępny będzie na stronie internetowej biura po 15.05.2016.

Góry Bułgarii – „Piryn i Riła”
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ru Rylskiego, wycieczka górska: Kiryłowa Polana - Suchoto Ezero – przełęcz 
Kobilno Braniszte (2145 m n.p.m.) – Popowokapski Prewał (2500 m n.p.m.) 
– Strasznoto Ezero – Kompleks Malowica [czas przejścia ok. 8 godz.], przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Kompleks Malowica, Jaworowa Polana 
– Zeleny Kamak (2592 m n.p.m.) – przełęcz Rozdeła (2550 m n.p.m.) – Doli-
na Siedmiu Jezior Rilskich – schronisko Wada – Jaworowa Polana – Kompleks 
Malowica [czas przejścia ok. 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Borowec, wyjazd kolejką gon-
dolową na Jastrzębiec (2360 m n.p.m.), wycieczka górska na najwyższy szczyt 
Bałkanów – Musałę (2925 m n.p.m.) – Jastrzębiec [czas przejścia ok. 6 godz.] 
– Borowec, powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w  drogę powrotną do Polski 
o godz. 8.00, przejazd nocny przez Serbię, Węgry, Słowację.
9 dzień: planowany przyjazd do Polski ok. godz. 3.00, Rzeszów ok. godz. 4.30.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 20.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry, most na rzece Tara, Żabljak – 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczki piesze na trasach: Przełęcz Sedlo (1907 m 
n.p.m.) – Sedlena greda (2227 m n.p.m.) – Przełęcz Sedlo [czas przejścia ok. 
4 godz], Nadgora – Curovac (1625 m n.p.m.) – najpiękniejszy widok na ka-
nion Tary – Begovo polje [czas przejścia ok. 2 godz]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do - Jez. Czarne (1416 
m n.p.m.) – Struga (1910 m n.p.m.) - Velika Previja (2145 m n.p.m.) - Terzin 
Bogaz (2303 m n.p.m.) - Veliki Meded (2287 m n.p.m.) - Jez. Czarne - Ivan 
Do [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Todorov Do (1830 m n.p.m.) 
- Prutaš (2393 m n.p.m.) - Śkrcko Źdijelo - Dobri Do (1722 m n.p.m.) [czas 
przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Dobri Do (1722 m n.p.m.) – 
Zeleni Vir (2028 m n.p.m.) - Bobotov Kuk (2523 m n.p.m.) - Zeleni Vir - Sedlo 
(1907 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, rafting na rzece Tara jednym z  najgłębszych i  najwięk-
szych w Europie kanionów (ok. 4 godz., organizator zapewnia pontony oraz ka-
poki, sugerujemy zabrać obuwie typu sandały), regionalny poczęstunek, kąpiel 
i plażowanie nad rzeką. Możliwość przejazdu tyrolką (170 m wysokości !!!, ok. 
600 m długości). Dla osób nie zainteresowanych raftingiem dzień wolny - in-
dywidualny spacer w rejonie Jeziora Czarnego, zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do (1468 m n.p.m.) - 
Barno Jez. (1489 m n.p.m.) - Ražana Glava (1862 m n.p.m.) - Crvena Gre-
da (2164 m n.p.m.) - Crepulja Polana - Ivan Do [czas przejścia ok. 8 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski ok. godz. 10.00, 
przejazd nocny przez: Serbię, Węgry, Słowację.
10 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.30.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika górskiego, 7 noclegów w hotelu **/** lub pen-
sjonacie w pokojach 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiado-
kolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 18.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry. Zakwaterowanie w godz. po-
południowych. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w  górach Komovi na trasie: Śtavna 
(1750 m n.p.m.) – źródła Ljubaśticy - Kom Kućki (2487 m n.p.m. – naj-
wyższy szczyt Gór Kumovi) – Carine – Śtavna [czas przejścia ok. 9 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w  górach Komovi na trasie: Śtavna 
(1750 m n.p.m.) – Kom Vasojevićki (2461 m n.p.m.) – Śtavna [czas przejścia 
ok. 5 godz.]. Przejazd do miejscowości Gusinje, zakwaterowanie. Obiadoko-
lacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd w  dolinę Grbaja, wycieczka piesza w  górach 
Przeklętych na trasie: dolina Grbaja (1130 m n.p.m.) – Valusnica – Przeł. Cafa 
– Popadija – Talijanka (2057 m n.p.m.) – dolina Grbaja [czas przejścia ok. 8 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Ropojana, wycieczka piesza w górach 
Przeklętych na trasie: Vusanje (1020 m n.p.m.) – Katun Grlata – Skripa – Cafa e 
Preslopit – Zla Kolata (2535 m n.p.m. – najwyższy szczyt Czarnogóry) – Vu-
sanje [czas przejścia ok. 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Grbaja, wycieczka piesza w górach Prze-
klętych na trasie: dolina Grbaja (1130 m n.p.m.) – Karlica – Mali Karanfil (2119 
m n.p.m.) – dolina Grbaja [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg
8 dzień: śniadanie, przejazd do Babino polje, wycieczka piesza w  górach 
Przeklętych na trasie: Babino polje – Hridsko jezero – Veliki Krs (2374 m 
n.p.m.) – Babino polje [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zakupy i wyjazd w drogę powrotną do 
Polski (ok. godz. 9.00), przejazd przez Czarnogórę, Serbię
10 dzień: przejazd przez: Węgry, Słowację. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00

Czarnogóra

Czarnogóra

NR IMPREZY TERMIN CENA

071/W/16 12.08 – 21.08.2016 r. 1690 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej, obycia 
z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania się w terenie skalistym.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu oraz 
inne obligatoryjne opłaty: ok. 15 EUR/os. + ok. 50 EUR/os. rafting kanionem rzeki 
Tara (dla chętnych). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz 
kolejności zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
kument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

072/W/16 23.09 – 02.10.2016 r. 1660 zł*, 1680 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 690 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota i przewodnika górskiego, 7 noclegów [2 noclegi w domkach 4 os. + 2  os., 
5 noclegów w  pensjonacie lub hotelu /**/*** w  pokojach 2,3,4 os. z  łazienką], 
wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kon-
dycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania 
się w terenie skalistym. Sugerujemy zabranie kijków trekkingowych. Koszt dodatko-
wy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): przejazd terenówkami oraz inne 
obligatoryjne opłaty - ok. 15 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras 
wycieczek oraz kolejności zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Czarnogóra – „Durmitor
– najpiękniejsze góry Jugosławii”

Czarnogóra
– „Komovi – Góry Przeklęte” 
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Program:
1 dzień: Przylot do Tbilisi. Przylot uczestników indywidualny do Tbilisi. Spotkanie 
z przewodnikiem wczesnym rankiem na lotnisku w Tbilisi. Przejazd do miejsca za-
kwaterowania. Zwiedzanie Tbilisi: reprezentacyjna ulica Rustawelego, Plac Wolności, 
katedra Sioni, dzielnica łaźni, bazylika Anczischati, wjazd kolejką krzesełkową na 
twierdzę Narikala. Wieczorny spacer po uliczkach miasta i twierdzy wznoszącej się 
na kilkusetmetrowej skarpie ponad równiną Alazani. Zakup butli turystycznych z ga-
zem oraz prowiantu. Obiadokolacja. Nocleg w prywatnych kwaterach lub hotelu.
2 dzień: Kachetia – kolebka wina. Śniadanie, Przejazd busem z dworca Samgori 
do Sighnaghi. Objazd wynajętym busem lub samochodami po Kachetii. Wizyta 
w  piekarni gruzińskiego chleba – puri i  największej winnicy Kachetii w  Kareli – 
zwiedzanie piwnic i degustacja win. Wspinaczka do klasztoru Nekresi – jednego 
z  najstarszych w  Gruzji (IV w.). Zwiedzanie zamku Gremi z  cerkwią św. Michała. 
Obiadokolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych w Sighnaghi.
3 dzień: Druga strona Kaukazu. Śniadanie, Wczesnym rankiem przejazd do Psza-
weli u podnóża Kaukazu. Ostatnia okazja na zakup prowiantu. Przejazd jeepami 
przez przełęcz Abano w głównym grzbiecie Kaukazu do wysokogórskiej Tuszetii 
(4-6 godzin). Po drodze przystanki widokowe. Rozbicie obozu we wsi Dartlo (1800 
m n.p.m.). Spacer wśród kamiennych tuszeckich wież i domów. Kolacja (we wła-
snym zakresie). Nocleg pod namiotami.
4 dzień: Baśniowe krajobrazy Tuszetii. Śniadanie (we własnym zakresie), Spokoj-
na wędrówka doliną rzeki Pirikiti Alazani przez zamieszkane wyłącznie w sezonie 
wioski Tuszetów. Nad doliną wznoszą się dawne opuszczone wieże – dawne refu-
gia. Celem wędrówki – ostatnia zamieszkana wioska w dolinie – Girewi. Możliwość 
zakupu sera i mleka. [trasa piesza: 15 km, suma podejść 770 m, czas przejścia ok. 9 
godzin]. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami.
5 dzień: Wędrówka pasterskimi ścieżkami. Śniadanie (we własnym zakresie), 
zwiedzanie dobrze zachowanych wież w Girewi przejście wzdłuż ścieżek konnych 
i pasterskich, ostatnie tuszeckie wieże. Na trasie wędrówki widoki na trzy i cztero-
tysięczniki kaukaskie. Czas na odpoczynek w niewielkiej kotlinie w pobliżu bazy 
służb ochrony pogranicza (2500 m n.p.m.), pod granicznym grzbietem gruzińsko-
-czeczeńskim. [trasa piesza: 16,5 km, suma podejść 900 m, czas przejścia ok. 9 go-
dzin]. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami.
6 dzień: Przeprawa przez grań Atsunta (3517 m n.p.m.). Śniadanie (we własnym 
zakresie), kilkukrotna przeprawa przez rzekę Kwachidisckali, ostatnie szałasy 
pasterskie, wyjście na wysoko położone hale, przejście piarżystymi upłazami na 
grzbiet Atsunta, granica pomiędzy Tuszetią i  Chewsuretią - najwyższy punkt na 
naszej trasie. Stromsze zejście nad polodowcowy kocioł po drugiej stronie. [trasa 
piesza: odległość 9 km, suma podejść 1200 m, czas przejścia ok. 10 godzin]. Kola-
cja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami (na wysokości 2950 m n.p.m.).
7 dzień: Ciche-koszkebi: chewsurskie twierdze. śniadanie (we własnym zakresie), 
z  połoninnego grzbietu Chidotani panorama z  widokiem m.in. na wyniosły Te-
bulos (4493 m n.p.m.). Wędrówka głębokimi dolinami Chewsuretii, malownicza, 
położona na wysokiej skale wioska-twierdza w Mutso [trasa piesza: odległość 13,5 
km, czas przejścia ok. 7 godzin], przejazd lokalnymi wynajętymi środkami trans-
portu do wioski Szatili. Obiadokolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych.
8 dzień: Spotkanie z tradycją i sztuką. Śniadanie, podróż (samochodami terenowymi 
lub busami) na południową stronę Kaukazu, główny grzbiet Kaukazu, wieże i twierdze 
w kolejnych mijanych wioskach, postój na przełęczy Datwisdżwari (2676 m n.p.m.), 
która słynie z pięknego widoku na masyw Czauchi. Zjazd malowniczą, widokową trasą 
do wsi Korsza – zwiedzanie prywatnego muzeum, które jest poświęcone historii i tra-
dycji Chewsurów. Obiadokolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych.

NR IMPREZY TERMIN CENA

054/W/16 17.07 – 31.07.2016 r. 2690 zł*, 2790 zł

055/W/16 14.08 – 28.08.2016 r. 2690 zł*, 2790 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 990 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: opieka doświadczonego pilota i przewod-
nika górskiego, 8 noclegów w  kwaterach prywatnych lub hotelach, 6 noclegów 
pod namiotami w warunkach górskich lub na cempingach (namioty oraz komplet-
ny sprzęt biwakowy we własnym zakresie), wyżywienie: 8 śniadań i 9 obiadokolacji, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro, 
KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Cena nie zawiera: - Biletów lotniczych. Uczestnicy rezerwują bilety indywidual-
nie na dogodne przeloty po potwierdzeniu wyprawy (potwierdzenie nie później niż 
2 miesiące przed planowanym terminem wylotu). Sugerujemy konsultację z biurem.
- Wylot należy rezerwować tak aby w Tbilisi być rano w dniu rozpoczęcia imprezy tj.: 

17.07.2016 oraz 14.08.2016 r. Natomiast wyloty w drogę powrotną należy rezer-
wować zgodnie z programem w terminach 31.07.2016 r. oraz 28.08.2016 r. Uwaga 
terminy wylotów i przylotów mogą ulec zmianie.

- Bilety wstępu w tym degustacja win oraz wszystkie miejscowe opłaty obligatoryjne 
m.in.: komunikacja miejscowa stanowią koszty dodatkowy ok. 300 GEL/os. (Lari 
gruzińskie) tj. ok 500 PLN/os. (1 GEL = 1,68 PLN, kurs z dnia 6 listopada 2015).

- Prowiant na wycieczki piesze oraz na noclegi w namiotach we własnym zakresie. 
Ceny produktów spożywczych po przeliczeniu są podobne jak w Polsce lub nieco 
wyższe. Będzie możliwość zakupu prowiantu i uzupełniania zapasów na bieżąco 
na miejscu.

- Na miejscu istnieje możliwość zamówienia dodatkowo transportu bagażu końmi 
podczas trekkingów co stanowi koszt dodatkowy ok 50 GEL na 2/3 os. za 1 dzień.

Uwagi i wymagania: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, ko-
lejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny min 3 miesiące paszport.
Wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświad-
czenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 8 – 10 godz. mar-
szu z  bagażem tj. min.: namiotem i  sprzętem biwakowym), odporności na trudy 
i niewygody oraz umiejętność przetrwania wśród dzikiej przyrody.

Trasa Przewoźnicy Cena biletu w obie strony Bagaż rejestrowany Bagaż podręczny

Warszawa – Tbilisi (bezpośredni) LOT 1002 zł 23 kg 8 kg

Warszawa – Tbilisi (przesiadka w Kijowie) Ukraine International Airlines 634 zł 23 kg 7 kg

Wschodnia Gruzja
Przez cztery kaukaskie krainy pod Kazbek
Kachetia – Tuszetia – Chewsuretia – Chewi

Gruzja 9 dzień: Południowa Chewsuretia. Śniadanie, wycieczka górska z  Korszy w  górę 
rzeki Aragwi Chewsurskiej, pozostałości planowanego tunelu do Władykaukazu, 
wspinaczka po zboczach bocznej doliny z  pięknymi widokami na wieś Guli oraz 
główny grzbiet Kaukazu, wieś Roszka położona u wylotu polodowcowej doliny [tra-
sa piesza: odległość 12 km, suma podejść 800 m, czas przejścia ok. 6 godzin – istnie-
je możliwość zamówienia transportu samochodami terenowymi przez większość 
trasy za dodatkową opłatą]. Obiadokolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych. 
10 dzień: Wycieczka w Masyw Czauchi. śniadanie, wycieczka górska z Roszki w górę 
polodowcowej doliny Abudelauri, zasłanej mnóstwem ogromnych skalnych bloków, 
odpocząwszy nad szmaragdowymi Jeziorkami Abudelauri, przełęcz Czauchi z wido-
kiem na olbrzymie urwiska masywu Czauchi [trasa piesza: 12,5 km, suma podejść: 
1600 m, czas przejścia 10 godz.]. Kolacja (we własnym zakresie). W zależności od wa-
runków nocleg pod namiotami u podnóża góry lub w campingu (2300 m n.p.m.).
11 dzień: Dzień kondycyjny z widokiem na Czauchi. śniadanie (we własnym za-
kresie), dla zmęczonych odpoczynek na cempingu, dla chętnych krótka wyciecz-
ka piesza bez głównego bagażu w okolicach wsi Juta. [trasa piesza: 5 km, suma 
podejść: 50 m, czas przejścia 2 godz.]. Natomiast dla wszystkich widok na masyw 
Czauchi. Możliwość wyprania rzeczy, rozkoszowanie się miejscową kawą i specja-
łami tamtejszej kuchni. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami na 
cempingu Zeta Camping ewentualnie dla pragnących wygód w pokojach w dom-
ku cempingowym (we własnym zakresie, ewentualna dopłata).
12 dzień: W cieniu pięciotysięcznika. Śniadanie, przejazd komunikacją miejscową 
do miasta Stepantsminda (Kazbek) u podnóża góry Kazbek (5047 m n.p.m.). Po 
zakwaterowaniu w  prywatnych kwaterach wycieczka piesza (na lekko z  małym 
plecakiem) do położonego wysoko ponad doliną Tergi klasztoru Gergeti Sameba, 
widoki na Kazbek i czterotysięczniki wznoszące się ponad Stepantsmindą. [trasa 
piesza: odległość 7 km, suma podejść 650 m, czas przejścia ok. 4 godzin]. Obiado-
kolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych. 
13 dzień: Gruzińska Droga Wojenna. śniadanie, wyjazd busem do Tbilisi. Prze-
kroczenie (po raz czwarty) głównego grzbietu Kaukazu na przełęczy Dżwari, po 
drodze przejazd w pobliżu pięknego zamku Ananuri nad zaporowym zbiornikiem 
Żinwali. Mccheta – dawna stolica Gruzji, zwiedzanie katedry Sweticchoweli (na li-
ście UNESCO) - według tradycji spoczywa tu św. Sydonia, która niosła płaszcz Chry-
stusa, cerkiew Dżwari, skąd roztacza się widok na miasto i  łączące się nieopodal 
rzeki. Obiadokolacja. Nocleg w Tbilisi. 
14 dzień: Przez pradawne miasta. Śniadanie, Uplisciche – największa osada wykuta 
w skale i jedno z najstarszych miast w Gruzji, którego początki są datowane na V w. n.e. 
przy okazji zwiedzanie Gori – miejsce urodzenia Stalina. Powrót do Tbilisi. Zakupy na tar-
gowisku w Didube lub w centrum miasta. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg w Tbilisi.
15 dzień: wylot z Tibilisi. Śniadanie, zakończenie imprezy, indywidualny wylot z Tbilisi.

Przykładowe ceny przelotów w obie strony w sierpniu 2015 wg skyscanner.pl. (Ceny Wizzair były lepsze jednak nie obejmowały dużych bagaży, po którego doliczeniu 
były porównywalne lub wyższe)
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: kontynuowanie podróży przez Serbię, wjazd do Macedonii. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg w okolicach Skopje.
3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Górach Śar Planina na trasie: Popo-
va Śapka – Titov vrv (2748 m n.p.m.) - Popova Śapka [czas przejścia ok. 8 - 9 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Skopje – zwiedzanie miasta: Plac Ma-
cedonia, dom Matki Teresy, Kamienny Most, Ćarśija, cerkiew św. Zbawiciela, 
meczet Mustafa Paszy, Twierdza, Kanion Matka – zapora wodna, spacer ka-
nionem, niesamowite formy krasowe, cerkiew św. Andrzeja, dla zaintereso-
wanych rejs łodzią. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza w Górach Korab na trasie: Strezimir 
– Pobeda – Golem Korab (2753 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Macedonii 
i Albanii – Strezimir [czas przejścia ok. 9 - 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Park Narodowy Mavro-
vo, Monastyr Sveti Jovan Bigorski - przepięknie rzeźbiony ikonostas „szko-
ły debarskiej”, Ochryd – zwiedzanie miasta z listy UNESCO: Sobór arcybisku-
pi św. Zofii, cerkiew św. Bogurodzicy Perivleptos, teatr rzymski, cerkiew św. 
Jana Kaneo, twierdza cara Samoila, promenada nadmorska, dla zaintereso-
wanych rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim, czas wolny. Zakwaterowanie, 
wieczorem możliwość kąpieli w jeziorze, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Gradiste – rekonstrukcja dawnej wio-
ski rybackiej, Monastyr Sveti Naum – jeden z najpiękniejszych w Macedo-
nii założony przez ucznia Cyryla i  Metodego. Wycieczka piesza w  Górach 
Galićica na trasie: Baba – Magaro (2254 m n.p.m.) – Baba [czas przejścia 
ok. 4 – 5 godz.]. Haraclea Lyncestis – pozostałości antycznego miasta ze 
wspaniałymi mozaikami. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza tzw. „skalną drogą” (klamry, liny) w Gó-
rach Pelister na trasie: hotel Molika – schronisko Kopanki – Stiv (2468 m 
npm) – Pelister (2601 m n.p.m.) – Kunina stena – hotel Molika [czas przej-
ścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza w Górach Pelister na trasie: Niże Pole 
– Debeli rid – Golemo Ezero (2218 m n.p.m.) schronisko – Malo Ezero – 
Crvena Rika – Niże Pole [czas przejścia ok. 6 – 7 godz.], Bitola – miasto na 
styku islamu i kultury śródziemnomorskiej, cerkiew św. Dymitra, Stara Ćarśi-
ja – osmańska starówka, czas na zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Macedonię, Serbię.
11 dzień: dalszy przejazd przez Węgry, Słowację, planowany przyjazd do 
Rzeszowa ok. godz. 8.00.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Wy-
cieczka piesza na trasie: Przeł Vartop – debrza „Groapa Ruginoasa” – for-
ma geomorfologiczna powstała w wyniku erozyjnej działalności wód - Przeł. 
Vartop [czas przejścia ok. 1,5 godz.]. Zakwaterowanie – okolice Arieseni. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Sighistel – Valea Sighistel 
(krasowa dolina z  jaskiniami) – Przełęcz Vartop (1160 m n.p.m.)[czas przej-
ścia ok. 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza na trasie: Bu-
cium – Detunata Goala (1158 m n.p.m.) – najlepiej zachowany neck wul-
kaniczny w  Karpatach, rezerwat geologiczny – Poiana – Rosia Montana 
(ośrodek wydobycia złota, muzeum górnictwa) – [czas przejścia ok. 7 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Kotlinie Padis (największy obszar kra-
sowy Karpat) na trasie: Przełęcz Vartop (1160 m n.p.m.) – Cetatile Ponorului 
(największa w Europie skalna brama – 70 m.) – wąwóz Cheile Galbenei (przej-
ście tzw. „orlą percią Apuseni” – liny, łańcuchy, klamry, chodzenie „po wodzie”) 
– Przełęcz Vartop [czas przejścia ok. 9 - 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Przełęcz Vartop (1160 m n.p.m.) – Pia-
tra Graitoare (1658 m n.p.m.) – Vf. Curcubata Mare (1849 m n.p.m. – najwyż-
szy szczyt G. Apuseni) – Arieseni [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, 
nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną, na trasie 
zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej (jednej z  najpiękniejszych w  Rumunii), 
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.00.

Uwaga: Wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i  dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 
8 –10 godz. marszu + dojazdy autokarem). Pewien fragment trasy prowadzi 
przez wąwozy w  których płynie woda. Sugerujemy aby zabrać: rękawiczki 
wspinaczkowe, sandały oraz kijki trekkingowe.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu 
oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 10 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w  uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Macedonia

Rumunia

NR IMPREZY TERMIN CENA

081/W/16 06.10 – 16.10.2016 r. 1910 zł
Wpisowe w kwocie 760 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 8 noclegów w hotelu /**/***/**** lub pensjonacie (pokoje 
2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os. Kolejność zwiedzanych obiek-
tów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument toż-
samości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

082/W/16 12.07 - 17.07. 2016 r. 1160 zł*
1180 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 470 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 5 noclegów w  pensjonacie lub hotelu/** (pokoje 2, 3 
os.), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Macedonia
„Serce Bałkanów”

Rumunia
– Apuseni – Góry Zachodniorumuńskie 

„W krainie wąwozów, jaskiń
i wulkanicznych neków”
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NR IMPREZY TERMIN CENA
083/W/16 21.07 – 30.07. 2016 r. 1720 zł

Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 8 noclegów hotelu/** lub w pensjonacie (pokoje 
2, 3 os.) wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 
8 – 9 godz. marszu + dojazdy autokarem). Pewien fragment trasy prowadzi 
przez wąwozy w których płynie woda – sugerujemy aby zabrać sandały tre-
kingowe. Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 10 EUR/os. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uza-
sadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
wód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Rumunia

Rumunia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 21.00 przejazd nocny przez Słowację i Węgry.
2 dzień: przejazd przez północną Transylwanię, Sovata – uzdrowisko, słone jezioro Lacu 
Ursu, wychodnie solne, Corund – centrum ludowej ceramiki (możliwość zakupów), do-
jazd w okolice miejscowości Gheorgheni, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w góry Hasmas na trasie: Balan – Piatra Sin-
guratica (1587 m n.p.m.) – Haghimasu Mare (1792 m n.p.m.) – Polana Alba – 
Przeł. Pangarati (1256 m. n.p.m.), [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Lacu Rosu – największe jezioro osuwisko-
we Karpat (spacer wokół jeziora ok. 1 godz.), wycieczka piesza ok. 2 – 3 godz. na 
Suhardul Mic (1345 m n.p.m.) – panorama gór Hasmas, Wąwóz Bicaz – jeden 
z największych w Europie (spacer ok. 1 godz., liczne stragany z regionalnymi pa-
miątkami), Jezioro Bicaz – największy sztuczny zbiornik w  Karpatach. Przejazd 
w okolicę miejscowości Durau, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska w  góry Ceahlau na trasie: Durau – Cascada 
Durmitoarea – Cabana Dochia (1750 m n.p.m.) – Vf. Toaca (1900 m n.p.m.) – Cabana 
Fantanele (1220 m n.p.m.) – Durau [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Rumunii ok. godz. 5.00, przejazd przez Transylwanię, Alba Ju-
lia - zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna z najlepiej zachowanych 
XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koronacyjna – miejsce koronacji rumuń-
skich władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniejszych nekropoli Węgier, 
Sybin – miasto kultury europejskiej, średniowieczna starówka, mury obronne, 
rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Schodów, cerkiew pra-
wosławna. Zakwaterowanie w okolicach Branu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Bran – Magura Mare (1375 m n.p.m.) 
– Magura - Cabana Gura Raului [czas przejścia ok. 6 - 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Cabana Gura Raului – Wąwóz Za-
rnestilor – Cabana Curmatura – Vf. Piatra Mica (1816 m n.p.m.) – Poiana Zanoaga 

NR IMPREZY TERMIN CENA

001/W/16 13.02 – 20.02.2016 r. 1370 zł

001/W/17 21.01 – 28.01.2017 r. 1390 zł

Wpisowe w kwocie 550 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 6 noclegów w pensjonacie w Branie lub okoli-
cy,wyżywienie: 6 śniadań i  6 obiadokolacji, rakiety śnieżne, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR pod-
limit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze 
wymagają doświadczenia i  bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania 
przejść ok. 9 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozy-
cję i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. 
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstę-
pu + kolejka oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 10 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Rumunia - Karpaty Wschodnie 
„Góry: Hasmas, Ceahlau, Marmaroskie, 
Rodniańskie”
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Rumunia
„Karpaty Zakrętu”, „Zima 2016”

6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd doliną Złotej Bystrzycy - wy-
cieczka górska trasą: Przełęcz Prislop (1416 m n.p.m.) – Poiana Stiol – wodo-
spad Cailor (90 m. najwyższy w  G. Rodniańskich) - Complex Turistic Borsa 
[czas przejścia ok. 4 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Karpaty Marmaroskie na trasie: Przełęcz 
Przysłup (1416 m n.p.m.) - rez.„Cornedeii Ciungii Balasiui” (cietrzewie) - Vf. Cear-
canul (1847 m n.p.m.) - Borsa, [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Rodniańskie na trasie: Com-
plex Turistic Borsa – wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Poiana Stiol - jezio-
ro Izvoare Bistritei - Przełęcz Gargalau (1925m. n.p.m.) - Vf. Galatului (2048 
mnpm) – Vf. Puzdrele (2189 m n.p.m.) – Borsa [czas przejścia ok. 9 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wycieczka górska na terenie Rodniańskiego Parku Na-
rodowego i  Rezerwatu Biosfery UNESCO na trasie: Borsa - Dolina Buhaescu 
- wodospady Orłowicza - Jezioro Buhaescu - Przeł. Curmatura Pietrosului (2129 
m n.p.m.) - Vf. Pietrosul (2303 m n.p.m. - najwyższy szczyt Gór Rodniańskich 
i Karpat Wschodnich) – Borsa [czas przejścia ok. 11 godz.], obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną trasą: Bor-
sa, Sapanta - „Wesoły Cmentarz” (UNESCO), Przeł. Huta, Satu Mare, Tokaj 
(UNESCO) - postój ok. 1,5 godz. na degustację i zakup win; Słowacja. Przyjazd 
do Polski ok. godz. 20.30 (Barwinek), Rzeszów ok. godz. 22.00.
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– Cabana Gura Raului [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Podu Dambovitei – Wąwóz 
Dambovicioarei – Dambovicoara - Wąwóz Brusturetului – Poiana Grind – 
Saua Vladusca (1415 m n.p.m.) - Saua Joaca (1445 m n.p.m.) – Casa Folea 
[czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Poiana Brasov - wyjazd kolejką 
gondolową na Postavaru (1799 m n.p.m.) – Poiana Trei Fetite – Poiana Secuilor 
– Trei Brazi – Paraul Rece [czas przejścia ok. 6 - 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Predeal – Vf. Clabucet (1451 
m n.p.m.) – Vf. Clabucetul Taurului (1520 m n.p.m.) – Azuga [czas przejścia 
ok. 5 - 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w  drogę powrotną, na trasie 
zwiedzanie Sighisoara - miasto – cytadela na liście UNESCO, wieża zega-
rowa, dom Drakuli, kościół klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, 
mury obronne. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.30 (Barwinek), 
Rzeszów ok. godz. 01.00 (dnia następnego).
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Ponad połowa Karpat leży na terenie Rumunii. Tutejsze krajobrazy zaskakują 
różnorodnością. Najwyższe pasma mają charakter bezkresnych połonin lub 
poszarpanych skalistych grani. Podczas pobytu realizujemy wycieczki górskie 
w góry: Ciucaş, Piatra Mare, Bucegi, Piatra Craiului - Królewska Skała oraz 
w najwyższe w Rumunii - Fagarasze. Atutami oprócz wycieczek górskich są rów-
nież wycieczki krajoznawcze ze zwiedzaniem najciekawszych miejscowości ta-
kich jak Kluż, Sighisoara, Brasov, które zwiedzamy podczas przejazdu przez Tran-
sylwanię. Rasnov wyróżnia się jednym z największych i najpiękniejszych – pod 
względem lokalizacji – zamków chłopskich. Zwiedzając kraj nie sposób ominąć 
Branu gdzie znajduje się osławiony w legendach i opowieściach zamek Drakuli 
a także skansen z zabytkami architektury drewnianej Siedmiogrodu. 
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry
2 dzień: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, wymiana walut, przejazd przez Tran-
sylwanię, Sighisoara - miasto – cytadela na liście UNESCO, wieża zegarowa, dom 
Drakuli, kościół klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne, 
czas wolny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w góry Ciucas na 
trasie: Przełęcz Bratocea - Vf. Ciucas (1954 m n.p.m.) – Dolina Piwna - Cheia 
[czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w góry Piatra Mare 
na trasie: Dambu Morii - Wodospady 7 schodów – Piatra Mare (1843 m n.p.m.) 
– Wodospad Tamina – Timisu [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Bran – najsłynniejszy zamek Rumunii, legendarna twierdza 
Drakuli, Rasnov – jeden z najlepiej zachowanych zamków chłopskich - Bra-
sov - zwiedzanie: zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny Kościół”, 
uliczka Sforii, mury obronne, Brama Schei, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w góry Piatra Cra-
iului na trasie: Cabana Gura Raului – Poiana Zanoaga – Piatra Mica (1816 m. 
n.p.m.) – Vf. Turnu (1923 m. n.p.m.) – Cabana Curmatura – Cheile Zarnestilor 
– Cabana Gura Raului [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd autokarem do Busteni, wyjazd kolejką na Vf. 
Baba Mare (2292 m n.p.m.) - Babele, Sfinx (eoliczne formy skalne), wyciecz-
ka piesza w górach Bucegi na trasie: Babele - Vf. Omul (2507 m n.p.m.) – Vf. 
Scara - Bran [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w  góry Piatra 
Craiului na trasie: Cabana Plaiul Foii – Refugiul Spirlea – Vf. La Om (2238 m. 
n.p.m.) – Refugiul Grind – Casa Folea – Moieciu [czas przejścia 9 - 10 godz. 
- trudności techniczne: piargi, zabezpieczenie w postaci stalowych lin – su-
gerujemy zabranie kijków trekkingowych, rękawiczek do wspinania, ewen-
tualnie kasków]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Fagaras (zamek obron-
ny) do Balea Lac. Wycieczka piesza w góry Fagaras na trasie: Balea Lac - 
Saua Caprei - Vf. Vanatoarea lui Boteanu (2507 m n.p.m.) - Balea Lac [czas 
przejścia ok. 4 godz.]. Przejazd do Sibiu - zakwaterowanie, obiadokolacja, 
ewentualny wieczorny spacer po mieście, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o  godz. 5.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię 
w okolice Devy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd autokarem w góry Retezat: 
wycieczka piesza na trasie: Complex Alpin Rausor (1185 m n.p.m.) – Vf. La-
laia – Vf. Retezat (2482 m n.p.m.) – Vf. Bucura (2433 m n.p.m.) – L. Bucura 
(2041m n.p.m.) [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Biwak.
3 dzień: śniadanie we własnym zakresie, wycieczka piesza na trasie: 
L. Bucura (2041 m n.p.m.) – Vf. Paleaga (2509 m n.p.m.) – Vf. Papusa (2508 
m n.p.m.) – Vf. Custura (2457 m n.p.m.) – Saua Plaiul Mic (1879 m n.p.m.) – 
P-na Pelegii (1600 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Biwak.
4 dzień: śniadanie we własnym zakresie, wycieczka piesza na trasie: 
P-na Pelegii (1600 m n.p.m.) - L. Bucura (2041 m n.p.m.) - Vf. Slaveiu (2347 
m n.p.m.) – Vf. La Clince (2074 m n.p.m.) – L. Zanoaga (1997 m n.p.m.) [czas 
przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Biwak .
5 dzień: śniadanie we własnym zakresie, wycieczka piesza na trasie: 
L. Zanoaga (1997 m n.p.m.) – Vf. Zlata (2142 m n.p.m.) – Lacu Gura Apei 
(1000 m n.p.m.)[ czas przejścia ok. 5 – 6 godz.], przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w  drogę powrotną, Tokaj 
(UNESCO) - przerwa ok. 1-2 godz. Przyjazd do Polski ok. godz. 20.30, Rze-
szów ok. godz. 22.30.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazien-
kami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Należy zabrać sprzęt biwakowy: namiot, karimatę, śpiwór, butlę 
gazową, wyżywienie na czas trwania biwaku. Wycieczka ma charakter górski 
(teren eksponowany, skalisty, piargi, duże przewyższenia), zaproponowane 
trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas 
trwania przejść ok. 5 – 9 godz. marszu tj. ok. 40 – 50 pkt GOT + dojazdy auto-
karem). Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras (w uzasadnionych 
przypadkach) Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamo-
ści (dowód osobisty lub paszport).

Rumunia

Rumunia

NR IMPREZY TERMIN CENA

084/W/16 01.07 - 10.07.2016 r. 1750 zł*, 1770 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 710 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: autokarem turystycznym, opieka pilota - 
przewodnika, 8 noclegów (7 w pensjonacie w Branie lub okolicy i 1 w hotel w oko-
licy Sibiu), wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają 
doświadczenia i  bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 8 – 10 
godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję i  umiejętności ra-
dzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. Koszt dodatkowy stanowią 
(obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, kolejka „Babele” oraz inne obliga-
toryjne opłaty: ok. 30 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności 
wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

85/W/16 30.08 - 04.09.2016 r. 860 zł*
890 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Rumunia 
„Na zakręcie Karpat”

Góry Rumunii
- Retezat „Porąbane góry”
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10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd 
przez Alba Julia – krótkie zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna z naj-
lepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koronacyjna – miejsce 
koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniejszych nekro-
poli Węgier, Kluż, góry Bihor, Oradea. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

073/W/16 06.07 - 10.07.2016 r. 920 zł*960 zł

074/W/16 14.09 - 18.09.2016 r. 920 zł*960 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 390 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, 4 noclegi (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 
4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej. Bilety wstępu wg programu 
stanowią koszt dodatkowy ok. 15 EUR/os. Bilety wstępu na baseny termalne 
stanowią koszt dodatkowy ok. 18-22 EUR/os. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w  uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Słowacja

Słowacja

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00, przejazd przez przejście graniczne Chyżne. Orawski Hrad 
- zwiedzanie zamku z XIII w. (służył za mroczne tło w filmie Nosferatu). Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczki górskie:
A – Kvačany – Kvačianska Dolina – Sedlo Ostruhy – Prosečne (1372 m n.p.m.) – 
Prosiecka Dolina- Prosiek [czas przejścia ok. 6 godz.]
B – pobyt na basenach termalnych w Beszeniowej
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Sedlo Prislop (907 m n.p.m.) – Kubinskie 
Hale – Minčo (1399 m n.p.m.) – Zazriva [czas przejścia ok. 6 – 6,5 godz.]. Obia-
dokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczki górskie:
A  – Valaska Dubova – Velky Choč (1607 m n.p.m.) – Maly Choč – Lučky (źródła 

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o  godz. 6.00. Przejazd do miasta Oravsky Podzamok. Wycieczka 
górska: Sedlo Prislop – Kubinske Hale – Minčol (1399 m n.p.m.) – Zazriva. [czas 
przejścia ok. 6 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Biely Potok – Dolne Diery – Horne Diery 
– Maly Rozsutec – Velky Rozsutec (1607 m n.p.m.) – Sedlo Medziholie – Stefa-
nova [czas przejścia 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Chata Vratna – kolejką na Snilovske Sedlo 
– Velky Krivaň (1700 m n.p.m.) – Chrapaky – Kraviarske – Baraniarky – Sokolie - 
Tiesnavy - Terchowa [czas przejścia ok. 7,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Chata Vratna – Gruň – Poludňovy Gruň – 
Stohove Sedlo – Stoh (1607 m n.p.m.) – Sedlo Medziholie – Sedlo Prislop nad 
Bielou – Petrova [czas przejścia ok. 7,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

75/W/16 25.05 - 29.05.2016 r. 910 zł*
950 zł

76/W/16 09.08 - 13.08.2016 r. 910 zł*
950 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 400 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, 4 noclegi (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywie-
nie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i  dobrej kondycji fizycznej. Bilety wstępu stanowią 
koszt dodatkowy ok. 10 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport).

Choczańskie Góry
i Kubińskie Hale
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Mała Fatra

trawertyna) [czas przejścia ok. 5 godz.]
B –Valaska Dubova – Stredna Polana – Zadny Choč – Predny Choč (1249 m 
n.p.m.) – Likava (ruiny zamku) [czas przejścia ok. 4,5 godz.]
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, powrót przez Słowację, po drodze zwiedzanie Lewoczy 
oraz Spiskiego Zamku. Planowany powrót do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów 
ok. godz. 20.00.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Valaska Dubova - Velky Choč (1607 m 
n.p.m.) - Vyšny Kubin [czas przejścia ok. 4 godz.]. Planowany powrót do Polski 
ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 23.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Barwinek, Preszów, Lewoczę, 
Podlesok. Zakwaterowanie. Wycieczka górska: Podlesok – Zelena Hora (654 
m n.p.m.) – Letanovsky Mlyn – powrót do Podlesoka przez Prielom Horna-
du (stupaczki, drabinki, klamry, łańcuchy) – [czas przejścia ok. 4,5 - 5 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podlesok – Sucha Bela – Glac Mala Po-
lana – Biskupske Chyžky – Sokola Dolina (wylot) – Pod Bikarkou – pozostało-
ści Tomasovsky Klauzy – Tomasovska Bela – Hornad – Cingov [czas przejścia 
7,5 - 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do doliny Hnilca, zwiedzanie Dobsinksiej Lodovej 
Jaskini (UNESCO), wycieczka górska: Dedinky – Biele Vody – Zejmarska Roklina 
– Geravy – Dedinky [czas przejścia ok. 3 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pila – Roklina Piecki – Klaštorisko Cha-
ty (bufet) – Klaštorisko (889 m n.p.m.) – Tomašovsky Vyhlad – Spišskie Toma-
šovce [czas przejścia ok. 7,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Sokol – Velky Sokol – Kamienne Vrata – Rothova Roklina 
– Glacka Cesta – Mala Polana – Ogurčiak– Sokol [czas przejścia ok. 6 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Podlesok – Klaštorisko – Kysel Ustie – Sokolia Dolina – 
Glac Mala Polana – Nad Podlesokiem – Podlesok [czas przejścia ok. 7 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Podlesok – Klaštorisko – Obrovsky Vodospad – Klaštorisko 
– Letanovsky Mlyn – Przełom Hornadu – Čingov [czas przejścia ok. 6 godz.]. 
Planowany powrót do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, 6 noclegów (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia, dobrej kondycji fizycznej, odporności na ekspozycję 
i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: drabinki, klamry, łań-
cuchy. Bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 EUR/os. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w  uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Barwinek, Preszów, Lewoczę, Spiska 
Nowa Wieś. Wycieczka górska: Čingov – Dolina Hornadu – Tomašovsky Vyhlad 
– Dolina Hornadu – Podlesok [czas przejścia ok. 6.5 godz.]. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczki górskie:
A – Szczyrbski Staw – Popradzki Staw – Mięguszowiecka Dolina – Wielki Hiń-
czowy Staw – Koprowa Przełęcz (2180 m n.p.m.) – Koprowy Szczyt (2363 m 
n.p.m.) – Popradzki Staw – Popradzkie Pleso (przystanek „elektryczki”) [czas 
przejścia ok. 8 - 8,5 godz.].
B – Szczyrbski Staw – Popradzki Staw – Mięguszowiecka Dolina – Wielki Hiń-
czowy Staw - Popradzki Staw – Cmentarz Symboliczny Ofiar Gór pod Osterwą 
– Popradzkie Pleso (przystanek „elektryczki”) [czas przejścia 7godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczki górskie:
A – Szczyrbski Staw – Krywań (2495 m n.p.m.) drogą Staszica – Tri Studnički 
[czas przejścia 7,5 godz.].
B – Pobyt na basenach termalnych w Beszeniowej.
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczki górskie:
A  – Hrebenok – Dolina Staroleśna ( Wielka Zimna Woda) – Zbójnicka Chata 
(1960 m n.p.m.) – Przełęcz Rohatka (Prielom 2290 m n.p.m.) – Zmarzły Kocioł 
w Litworowej Dolinie – Polski Grzebień (2200 m n.p.m.) – Wielicka Dolina – Ślą-
ski Dom – Tatrzańska Polianka [czas przejścia ok. 10 godz. ].
B – Podlesok – Sucha Bela – Podlesok [czas przejścia ok. 6 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczki górskie:
A – Dolina Kieżmarskiej Białej Wody – schronisko przy Zielonym Stawie – Ja-
gnięcy Szczyt (2229 m n.p.m.) – schronisko – Biały Staw – schronisko Plesnivec 
(Szarotka) – Tatrzańska Kotlina [czas przejścia ok. 8,5 godz.].
B – Tatrzańska Leśna – wodospady Zimnej Wody – schronisko Zamkowskiego – 
Skalny Staw – Przełęcz pod Małą Świstówką – Dolina Kieżmarskiej Białej Wody 
[czas przejścia ok. 6,5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Słowackim Raju, Roklina Piecki: Pila – 
Roklina Piecki – Klaštorisko – Podlesok [czas przejścia ok. 5 godz.]. Planowany 
powrót do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Słowacja

Słowacja

NR IMPREZY TERMIN CENA

79/W/16 25.07 - 31.07.2016 r. 1250 zł*
1290 zł

80/W/16 26.09 - 02.10.2016 r. 1250 zł*
1290 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 520 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają 
doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 8 – 10 
godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję i umiejętności ra-
dzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. 
Bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 - 15 EUR/os. 
Bilety wstępu na baseny termalne stanowią koszt dodatkowy ok. 18-22 EUR/os. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras 
(w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
wód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

77/W/16 12.07 - 17.07.2016 r. 1100 zł*, 1140 zł

78/W/16 06.09 - 11.09.2016 r. 1100 zł*, 1140 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 460 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Słowacki Raj z Podlesoka

Tatry Słowackie
ze Słowackim Rajem

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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NR IMPREZY TERMIN CENA

146/W/16 20.08 – 28.08.2016 r. 1990 zł
Wpisowe w kwocie 800 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota – przewodnika, 7 noclegów w pensjonacie /** (pokoje 2,3,4 os.) 
wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
(10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i  dobrej kondycji fizycznej, obycia z  ekspozycją oraz 
podstawowej umiejętności poruszania się w  terenie skalistym (czas trwania 
przejść ok. 6 – 9 godz. marszu + dojazdy autokarem).
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty stano-
wią koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmian tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Słowenia

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Słowenii, zwiedzanie Kranj - spacer po starówce, czas wolny, 
przejazd na miejsce noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska Ratece - Peć Tromeja (1508 m n.p.m) - 
Korensko Sedlo. Planica - podziwianie skoczni narciarskich [czas przejścia ok. 5 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie Ljubelj (tunel)- Dom na Zelenici- Vrtaca, (2181 m n.p.m)- Dom 
na Zelenici- Ljubelj. [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Planica pod Golicu- Koca na Golici - Golica (1835 m n.p.m) 
- Koca na Golici- Sedlo Suha- Planina pod Golicu. [czas przejścia ok. 6 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Zavrasnica- Valvasorjev Dom – Stol (2236 m n.p.m) - Valvasor-
jev Dom - Zavrasnica [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Podljubelj - Dom na Kofcah - Velik Vrch, (2008 m n.p.m) - 
Dom na Kofcah - Podljubelj [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko M o godz. 6.00. Przejazd przez Skole, Tuchlę do miejscowości Sławsko. 
Zakwaterowanie. Wycieczka: Hołowiecko – Makówka (933 m. n.p.m.) – Sławsko 
[czas przejścia ok. 4 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Orawczyk – Rosochacz – Wysoki 
Wierch (1177 m. n.p.m.) – Cisowiec – Orawczyk [czas przejścia ok. 8 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wyjazd kolejką krzesełkową na Wysoki 
Wierch (1242 m. n.p.m.) – Jaroszyszcze – Kiczerka – Sławsko [czas przejścia ok. 5 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Sławsko – Trościan (1236 m n.p.m.) – 
Tarnawka [czas przejścia ok. 5,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

086/W/16 16.03 - 20.03.2016 r. 740 zł*
780 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 310 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w hotelu lub pen-
sjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadoko-
lacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w uzasadnionych przypadkach).

Słoweńskie Karawanki 

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

5

Beskidy Skolskie z bazą 
w Sławsku – Szukamy wiosny

8 dzień: Śniadanie, Lajb – Pereval - Begunjśćica, (2060 m n.p.m) - Roblekov 
Dom – Pereval - Lajb. [czas przejścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po Mariborze, czas na posiłek. 
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.00,Rzeszów ok. godz. ok. 01.30 
(dnia następnego).

3

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Kamionka – Mutny (1261 m. n.p.m.) 
– Kamionka [czas przejścia ok. 5 godz.]. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, 
Rzeszów ok. godz. 21.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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NR IMPREZY TERMIN CENA

088/W/16 28.04 - 03.05.2016 r. 790 zł*, 820 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 330 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

090/W/16 25.07 - 31.07.2016 r. 1030 zł*, 1060 zł

091/W/16 19.09 - 25.09.2016 r. 1030 zł*, 1060 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 430 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowi-
sko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska: Polanica – 
Syniak (1666 m n.p.m.)– Polanica [czas przejścia 6 godz.], zakwaterowanie. 
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Zaro-
ślak [czas przejścia 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowel – Czarna Klewa (1249 m n.p.m.) – Douha 
(1354 m n.p.m.) – Połonina Bohacka (1354 m n.p.m.) – Przełęcz Krzyżówka (1100 m 
n.p.m.) – dolina Hnilica – Bukowel [czas przejścia 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Makowica (987 m n.p.m.) –
Skały Dobosza [czas przejścia 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Jaremcza (wodospad i bazar), Stanisławów (zwiedzanie miasta). 
Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.30.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pi-
lota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjonacie w Polanicy (pokoje 2, 3 
os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, bilety wstępu na Zaroślak, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR 
podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a  w  uzasadnio-
nych przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Czas 
przejścia nie obejmuje czasu dojazdu do tras.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o  godz. 6.00. Drohobycz – zwiedzanie: cerkiew św. Jerzego, spacer po 
mieście Bruno Schulza, Jaremcze - krótki spacer do wodospadu, Polanica - zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla (2061 m 
n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Połoninę Kostrzyca (1586 m n.p.m.), wg 
M. Orłowicza najpiękniejsza panorama Czarnohory [czas przejścia ok. 6 godz.], obia-
dokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak - Jeziorko Niesamowite - Rebra 
(2001 m n.p.m.) - Szpyci - Maryszewska - dolina Prutu, [czas przejścia ok. 9 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa po Huculszczyźnie - Werchowyna (Żabie) 
„spotkanie w chacie Kumłyka” - Kuty - Kołomyja (muzeum huculskie) - Delatyn, obia-
dokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Gorganach: Polanica - Syniak (1666 m n.p.m.) 
– Chomiak (1544 m n. p.m.) - Polanica [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Stanisławów - zwie-
dzanie głównych zabytków miasta, Lwów - spacer Prospektem Swobody od pomni-
ka A. Mickiewicza do opery lwowskiej, czas wolny.
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd turystycznym autokarem/busem, 
opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 6 noclegów w pensjonacie/hotelu 
(pokoje 2, 3 os. z  łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, wstępy do 
zwiedzanych obiektów oraz do zwiedzanych rezerwatów i  parków narodowych, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny trasą: Lwów - Stryj - Osmołoda.
2 dzień: Osmołoda – zakwaterowanie (śniadanie we własnym zakresie), wycieczka 
górska: Osmołoda – Grofa (1752 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia ok. 8 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Borewka – Ihrowiec (1807 m 
n.p.m.) – Wysoka (1805 m n.p.m.) – Matachów – Osmołoda [czas przejścia ok. 9 
godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dolina Kotelca – Płyśce – Parenke – Mała Po-
padia – Popadia (1740 m n.p.m.) – stoki Pietrosa - Dolina Studenca [czas przejścia 
do 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Wierchni Bystryk – Ruszczyna – 
Mała Sywula (1815 m n.p.m.) – Sywula (1836 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia 
ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Dolina – Bolechów – Bubniszcze (spacer do skałek) – 
Stryj – Medyka. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszowa ok. godz. 22.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w Osmołodzie (pensjonat - warun-
ki turystyczne, pokoje 3, 4, 6 osobowe), wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
dojazdy „gruzawikiem” do punktów wyjściowych na trasy, bilety wstępu, ubezpiecze-
nie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Wycieczki wy-
magają dobrej kondycji marszowej (duża ilość kosówki). Organizator zastrzega 
sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w  uzasadnionych 
przypadkach).

Ukraina

Ukraina

Ukraina

Czarnohora - Gorgany i Beskid 
Huculski z bazą w Polanicy

Czarnohora i Huculszczyzna

Gorgany z Osmołody z Popadią

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NR IMPREZY TERMIN CENA

092/W/16 08.08 - 13.08.2016 r. 820 zł*
850 zł

093/W/16 11.10 - 16.10.2016 r. 820 zł*
850 zł

*członkowie PTTK 
Wpisowe w  kwocie 340 zł płatne w  momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

094/W/16 11.05 - 15.05.2016 r. 700 zł*, 730 zł

095/W/16 07.09 - 11.09.2016 r. 700 zł*, 730 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

96/W/16 07.06 - 12.06.2016 r. 840 zł*, 880 zł

97/W/16 19.07 - 24.07.2016 r. 840 zł*, 880 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pi-
lota - przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjonacie lub hotelu (pokoje 2, 
3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Program wymaga do-
brej kondycji fizycznej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek 
oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

Ukraina

Ukraina

Ukraina

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 21.00 - przejazd nocny przez Lwów do miejscowości Rafajłowa.
2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska - wyjazd „gruza-
wikiem” pod Przełęcz Legionów: Przełęcz Legionów (1110 m n.p.m. - Rogodze 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 23.00, przejazd nocny.
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Gorgany z Rafajłowej

Hryniawy - Beskid Pokucki
z bazą w Żabiem

Połonina Borżawa z Hukliwego 
na dobry górski sezon
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NOWOŚĆ
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NR IMPREZY TERMIN CENA

87/W/16 13.04 - 17.04.2016 r. 660 zł*, 690 zł

*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Wielkie) - Taupiszyrka (1503 m n.p.m.) - Połonina Jaworczyki - Rafajłowa [czas przej-
ścia ok. 7 - 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dołżyniec - Stoły - Dolina Zubrynki- Mała Dobo-
szanka - Doboszanka (1754 m n.p.m.) - Ozirny [czas przejścia ok. 10 godz.], obiado-
kolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Rafajłowa - Bratkowska (1792 m n.p.m.) - Ra-
fajłowa [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, odwiedzamy cmentarze w  dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej oraz 
w Mołotkowie - przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota - przewodnika, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, dojazdy 
„gruzawikiem” do punktów wyjściowych na trasy, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Program wymaga 
dobrej kondycji marszowej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności 
wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

2 dzień: przerwa na śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska: Kosmacz– Le-
deskuł (1334 m n.p.m.) – Łysina Kosmacka (1465 m n.p.m.) – Suropatul – Kosmacz 
[czas przejścia ok. 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Krasnyk – Krynta – Hroszowica (1360 m n.p.m.) 
– Żabie [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Medweżyk (Szybene) – Połonina Regielska – Stoh 
(1651 m n.p.m.) – Raduł - Medweżyk [czas przejścia ok. 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Szybene – Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – Dżem-
bronia [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Ternoszory (skałki) – Kamień Dobo-
sza – Bukowiec [czas przejścia ok 3,5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 
19.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

2 dzień: Zakwaterowanie w hotelu, śniadanie, wycieczka górska: Wołowiec – Woskre-
seński Wierch (1235 m n.p.m.) – Wołowiec [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Grab (1374 m n.p.m.) – Magura Ży-
dowska (1579 m n.p.m.) – Gimba (1494 m n.p.m.) – Pilipiec [czas przejścia ok. 8 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pilipiec – wodospad Szypot – Wielki Wierch 
(1598 m n.p.m.) – Hukliwe [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Klimiec – Berdo (1199 m n.p.m.) – Tucholka 
[czas przejścia ok. 4,5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 18.00. Powrót do 
Rzeszowa ok. godz. 20.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota - przewodnika, przewodnik górski, 3 noclegi w hotelu w Hukliwem (pokoje 2, 
3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Program wymaga 
dobrej kondycji fizycznej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wy-
cieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przerwa na śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka gór-
ska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla (2061 m n.p.m.) - Zaroślak [czas 
przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jasinia - Pietros (2020 m n.p.m.) - 
Kwasy [czas przejścia ok. 8,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bystrec – Połonina Gadżyna - Szpy-
ci - Rebra (2001 m n.p.m.) – Gutin Tomnatyk (2016 m n.p.m.) - Bre-
beneskul (2036 m n.p.m.) – Munczel – Dżembronia [czas przejścia ok. 
10-11 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Szybene – Połonina Wesnarka – Je-
zioro Mariczejka – Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – Połonina Waskul – Poho-
rylec – Szybene [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Jaremcze - wodospad i bazar, Stanisławów - spacer 
po mieście. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. 
godz. 21.30.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycz-
nym, opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjo-
nacie (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiado-
kolacje, bilety wstępu wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uza-
sadnionych przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, 
odwołanie). Czas przejścia nie obejmuje czasu dojazdu do tras.
Wycieczki wymagają bardzo dobrej kondycji marszowej!

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 6.00 – przejazd do Lwowa. Lwów – zwiedzanie miasta 
(ok. 4 godz.). Przejazd w miejsce zakwaterowania do hotelu w Hukliwem, 
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Abranka – Bużora (1091 m n.p.m.) – 
Jabłonowo [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pilipiec – wodospad Szypot – Stoj 
(1681 m n.p.m.) – Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) – Hukliwe [czas przejścia 
ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łoziański – Połonina Kuk (1335 m 
n.p.m.) – Łoziański [czas przejścia ok. 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Grab (1374 m n.p.m.) – 
Magura Żydowska (1579 m n.p.m.) – Gimba (1494 m n.p.m.) – Pilipiec 
[czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Klimiec – Berdo (1199 m n.p.m.) – 
Tucholka [czas przejścia ok. 4,5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. 
godz. 18.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycz-
nym, opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów w   hotelu w  Hukliwem 
(pokoje 2, 3 os. z  łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i  5 obiadokolacji, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Ukraina

Ukraina

Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnohorze 

Połonina Borżawa w Boże Ciało
z bazą w Hukliwem

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NR IMPREZY TERMIN CENA

098/W/16 14.06 - 19.06.2016 r. 810 zł*, 850 zł

099/W/16 02.08 - 07.08.2016 r. 810 zł*, 850 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

089/W/16 24.05 - 29.05.2016 r. 870 zł*
900 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w  kwocie 360 zł płatne w  momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji fizycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras 
(w uzasadnionych przypadkach).
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Cel Rajdu: Poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Borżawy, Biesz-
czadów Wschodnich, Gorganów i Beskidów Skolskich oraz integracja środowiska 
przewodnickiego i turystycznego.
Baza Rajdu: Wołowiec na Zakarpaciu.

Uczestnictwo w Rajdzie, zgłoszenia uczestnictwa, koszty uczestnictwa, potwier-
dzenie uczestnictwa, karta zgłoszenia na Rajd, uwagi końcowe oraz szczegółowe 
trasy Rajdu i programy wycieczek fakultatywnych zostaną szczegółowo opisane 
na stronie internetowej (www.pttkrzeszow.pl)

TRASA 1 (wycieczki długie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Wołowca.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie we własnym zakresie, Odpoczynek do go-
dziny 10.00. Wycieczka górska: Wołowiec - Woskresenski Wierch, Tomnatyk 
(1347 m n.p.m.) – Płaj (1334 m n.p.m.) – Wołowiec [czas przejścia około 7 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec- Grab (1374 m n.p.m.) - Magura 
Żydowska (1579 m n.p.m.) – Gimba (1494 m n.p.m.) – Pilipiec [czas przejścia ok. 
8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Łumszory – Połonina Równa (1482 m n.p.m.) – wodospad 
Wojwodyn – Dolina Szypotu [czas przejścia około 8-8,5 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.
5 dzień: śniadanie, Kołoczawa – Przełęcz Przysłup (944 m n.p.m.) – Strimba 
(1719 m n.p.m.) – Kołoczawa [czas przejścia około 8 godz.]. Zabawa z zespołem 
„Na Drabinie”, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Wołowiec – Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) – Stoj (1683 m 
n.p.m.) – Osa [czas przejścia około 8,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Klimiec – Pohar – Rezerwat Berdo – Berdo (1199 m n.p.m.) 
– Łysa – Tucholka [czas przejścia około 6,5 godz.]. Planowany powrót do Polski 
około godziny 20.30 do Rzeszowa ok. godz. 22.30.

TRASA 2 (wycieczki długie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Wołowca.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie we własnym zakresie, Odpoczynek do godzi-
ny 10.00. Wycieczka górska: Wołowiec - Woskresenski Wierch, Tomnatyk (1347 
m n.p.m.) – Wołowiec  [czas przejścia około 5,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Łoziański – Połonina Kuk (1335 m n.p.m.) – Łoziański [czas 
przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Dolina Szypotu – Rezerwat Szypot – Ostra Hora – Perechrest-
ny [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Synewir – Negrowiec (1709 m n.p.m.) – Kołoczawa [czas 
przejścia ok. 7- 7,5 godz.]. Zabawa z zespołem „Na Drabinie”, obiadokolacja, nocleg.

Koszty uczestnictwa:
- przewodnicy PTTK - 780 zł (dofinansowanie z Koła Przewodników)
- członkowie PTTK - 830 zł
- pozostali uczestnicy - 900 zł

Proponujemy 3 trasy wycieczek pieszych (codziennie)
Trasa Nr 1 - wycieczki długie
Trasa Nr 2 - wycieczki średnio długie
Trasa Nr 3 - wycieczki krótkie i średnie

Do zdobycia punkty do GOT:
Trasa Nr 1 - ok. 160 pkt
Trasa Nr 2 - ok. 110 pkt
Trasa Nr 3 - ok. 70 pkt

6 dzień: śniadanie, Biłosowica – Pikuj (1405 m n.p.m.) – Nondag (1303 m 
n.p.m.) – Ostry Wierch (1294 m n.p.m.) – Wielki Wierch (1309 m n.p.m.) – Prze-
łęcz Ruski Put – Bukowiec [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Rosochacz – Wysoki Wierch (1177 m n.p.m.) – Słodkie 
Łąki (1143 m n.p.m.) – Mała Kiczera – Rosochacz [czas przejścia około 5,5 
godz.]. Planowany powrót do Polski około godziny 20.30 do Rzeszowa ok. 
godz. 22.30.

TRASA 3 (wycieczki średnie i krótkie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Wołowca.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie we własnym zakresie, Odpoczynek do 
godziny 10.00. Wycieczka górska: Wołowiec - Woskresenski Wierch (1235 m 
n.p.m.) – Wołowiec [czas przejścia około 4,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Pilipiec – wyjazd wyciągiem krzesełkowym na stoki Gim-
by – Gimba (1494 m n.p.m.) – Przełęcz pod Wielkim Wierchem – Wodospad 
Szypot – Pilipiec [czas przejścia ok. 4,5-5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd pociągiem: Beskid – Jawornik (1120 m n.p.m.) 
– Skotarskie [ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Polana Synewir – Jeziorka Synewir – Polana Synewir 
[czas przejścia ok. 3,5 godz.]. Zabawa z  zespołem „Na Drabinie”, obiadoko-
lacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Wołowiec – Kanora – Stan (804 m n.p.m.) – Beskid – Kor-
na – przepompownia gazu – Wołowiec [czas przejścia ok. 5,5 godz.], obiado-
kolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Tysowiec – Magurka (1122 m n.p.m.) – Kozie – Koziowa 
[czas przejścia około 4 godz.]. Planowany powrót do Polski około godziny 
20.30 do Rzeszowa ok. godz. 22.30.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich.
W dniu 28.06 lub 30.06 istnieje możliwość zorganizowania wycieczki fakulta-
tywnej do Użhorodu i Mukaczewa połączonej z degustacją wina w Użhoro-
dzie. Zapisy u kierownika rajdu do 27.06.2016. Koszt to 50 zł/os. plus degu-
stacja przy (min. 25 uczestników).

NR IMPREZY TERMIN

056/W/16 25.06 - 01.07.2016 r.

VIII Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie
w dniach 25.06 - 01.07.2016 r.
z bazą w Wołowcu na Ukrainie
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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PTTK ODDZIAŁ W RZESZOWIE

I. ZASADY OGÓLNE

1. PTTK Oddział w Rzeszowie zwane dalej Biurem, z siedzibą w Rzeszowie, przy 
ul. J. Matejki 2 jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach tu-
rystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany 
do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. podkar-
packiego pod numerem 044/04.

2. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art. 
385 (1) KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.: ”Umo-
wa o  udział w  imprezie turystycznej” zwana dalej Umową „Warunki uczest-
nictwa w imprezach organizowanych przez PTTK Oddział w Rzeszowie”, oraz 
informacji szczegółowych zawartych w katalogu.

3. PTTK Oddział w Rzeszowie oświadcza, że jako organizator posiada gwarancję 
ubezpieczeniową turystyczną dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów 
do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę tury-
styczną numer M 203867 udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 31.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy Klienta z Biurem następuje po zapoznaniu się przez Uczest-
nika z ofertą zawartą w katalogu Biura, Warunkami i informacjami szczegóło-
wymi, które są integralną częścią umowy. Podpisanie Umowy, stanowi wyra-
żenie zgody na postanowienia niniejszych warunków oraz zakres świadczeń 
określonych w ofercie.

2. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegają ochronie przez Biuro zgodnie 
z prawem. Jednakże, w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika, mogą 
one być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro w  celach marketingo-
wych, statystycznych, do przesyłania materiałów informacyjnych. W  przy-
padku braku stosownej zgody Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych 
danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.

3. Uczestnikiem imprezy są osoby objęte zgłoszeniem i osoba podpisująca umo-
wę. Zgłoszenie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Imienna 
lista uczestników powinna być dostarczona nie później niż 7 dni roboczych 
przed terminem imprezy.

4. Uczestnik został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszpor-
towych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik 
odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewen-
tualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.

5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału 
w imprezie oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na Imprezę. Niedo-
starczenie niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo skierowanego 
przez Biuro wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty, traktowane 
będzie jak rezygnacja z udziału w imprezie, do której stosuje się odpowiednio 
zapisy punktu VI.2 niniejszych warunków uczestnictwa.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za 
Imprezę wg następujących zasad:
a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości podanej na ofercie Im-

prezy,
b) do 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy dopłata do kwoty 100 % ceny Im-

prezy, 
c) jeżeli klient zapisuje się na 20 dni lub krócej przed imprezą, wpłaca całą 

kwotę Imprezy
2. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest odstępstwo od tej zasady. Wówczas 

w Umowie zostaną określone inne terminy wpłat.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA I KLIENTA

1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami, 
ofertą i zgłoszeniem.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów admini-
stracji państwowej i placówek konsularnych, np. nie wydanie paszportu lub 
wizy w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie.

3. W przypadkach koniecznych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków 
Umowy: ceny lub programu i ma obowiązek zawiadomić o tym klienta ust-
nie lub pisemnie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost 
cen może nastąpić w przypadku: wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat 
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, 
załadunkowe lub przeładunkowe w  portach morskich i  lotniczych; wzrostu 
kursów walut. Uczestnik powinien poinformować Biuro o akceptacji nowych 
warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomie-
nia. Wzrost ceny upoważnia klienta do odstąpienia od umowy i  uzyskania 
zwrotu całości kwoty wpłaconej do Biura. 

4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarcza-
jącej ilości osób do 10 dni przed rozpoczęciem Imprezy, a w każdym czasie 
w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako „siła wyższa”. Wystar-
czająca liczba osób na 10 dni przed terminem imprezy to 33 osoby i 18 osób 
przy imprezach „górskich” realizowanych na Ukrainie.

5. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora oraz z uwagi 
na okoliczności wymienione w punkcie 4 wiąże się z obowiązkiem przedsta-
wienia Klientowi oferty zastępczej o  tym samym lub wyższym standardzie, 

chyba że Klient zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem róż-
nicy w cenie lub ze zwrotem uiszczonych przez Klienta kwot bez potrąceń. 
Wybór jednej z dwóch powyższych możliwości następuje w formie pisemnej. 
Wyboru dokonuje Klient.

6. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości 
(dowodu osobistego lub paszportu) oraz wymaganych wiz wg programu im-
prezy. 

7. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno dewizowe polskie, krajów 
tranzytowych i docelowych.

8. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazó-
wek pilota lub kierownika imprezy.

V. UBEZPIECZENIE

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez organizatora są ubezpieczeni przez 
SIGNAL IDUNA Polska S.A. w zakresie KL – koszty leczenia 10 000 euro ( koszty 
ratownictwa 6000 euro – podlimit KL), NNW – od następstw nieszczęśliwych wy-
padków: NWI – trwały uszczerbek na zdrowiu 15 000 zł NWS – śmierć 15 000 zł, 
bagaż 1000 zł na podstawie OWU BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 2/Z/2014r. Ubez-
pieczenie obejmuje ryzyko chorób przewlekłych i nowotworowych.

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się 
z OWU BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 2/Z/2014 r. Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A. z dnia 15.01.2014 roku.” 

3. W  przypadku konieczności likwidacji szkody UCZESTNIK wyraża zgodę na 
zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania ta-
jemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu 
leczenia ubezpieczycielowi.

4. Do ubezpieczenia zagwarantowanego przez organizatora zgodnie z  pkt.1., 
istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego 
ryzyko związane np. z uprawianiem sportów: zimowych, ekstremalnych, wy-
czynowych oraz wysokiego ryzyka.

5. W dniu wykupienia imprezy/ wpłaty zaliczki klient ma możliwość wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy zgodnie z OWU KOSZ-
TÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A z dnia 27.03.2013 roku.

6. Każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą, także przed uda-
niem się na wizytę kontrolną, należy skontaktować się z  Centralą Alar-
mową Inter Partner Assistance Polska S.A. tel.: 0048 (0) 22 864 55 26, 
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: +48 661 000 888.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

1. Rezygnacje z  udziału w  imprezie przed jej rozpoczęciem podejmowa-
ne są wyłącznie w  formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień 
jej wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną 
osobę spełniającą warunki uczestnictwa w  danej imprezie turystycz-
nej, której przekaże uprawnienia i  która podejmie obowiązki wynikające  
z tej umowy, jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od 
umowy.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane kosz-
ty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie 
dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się 
w następującej wysokości: 
a) rezygnacja w czasie dłuższym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

do 70 zł,
b) rezygnacja od 39 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% war-

tości imprezy,
c) rezygnacja od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% war-

tości imprezy,
d) rezygnacja od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 50% wartości 

imprezy,
e) rezygnacja od 7 do 1dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do 70% wartości 

imprezy,
f ) rezygnacja w dniu wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy - proporcjonalnie 

do poniesionych kosztów nie więcej niż 90% wartości imprezy.
3. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni 

od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w trakcie trwania imprezy u pilo-
ta, a po zakończeniu imprezy w formie pisemnej w Biurze niezwłocznie, w ter-
minie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu Imprezy.

2. Biuro zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o  usługach turystycznych z  dnia 
29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 20.01.2015 roku.
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Data Nazwa imprezy turystycznej str.
13.02 - 20.02.2016 Rumunia - Karpaty Zakrętu 34
12.03 - 13.03.2016 Lwów 26
16.03 - 20.03.2016 Ukraina Beskidy Skolskie z bazą w Sławsku 38

13.04 - 17.04.2016 Ukraina Połonina Borzawa z Hukliwego na dobry górski 
sezon 40

16.04 - 17.04.2016 Lwów 26

28.04 - 03.05.2016 Ukraina Czarnohora - Gorgany i Beskid Huculski 
z bazą w Polanicy 39

30.04 - 01.05.2016 Lwów 26
30.04 - 02.05.2016 Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
30.04 - 02.05.2016 Dwie Stolice… Wiedeń - Bratysława 4
30.04 - 02.05.2016 Lwów - Krzemieniec 24
30.04 - 03.05.2016 Praga 4 dni 9
30.04 - 03.05.2016 Lwów i Podole 23
30.04 - 07.05.2016 Włochy Klasyczne. Wenecja - Rzym - Asyż 29
02.05 - 07.05.2016 Rumunia - Transylwania 22
11.05 - 15.05.2016 Gorgany z Rafajłowej 40

13.05 - 15.05.2016 Morawy wschodnie - bogata w tradycje Wołoszczyzna 
i piwne SPA 11

19.05 - 22.05.2016 Podlasie „kraina żubrów, bocianów i otwartych okiennic” 20
21.05 - 22.05.2016 Lwów 26
21.05 - 27.05.2016 Paryż i zamki nad Loarą 12
21.05 - 28.05.2016 Włochy Klasyczne. Wenecja - Rzym - Asyż 29
24.05 - 29.05.2016 Ukraina Połonina Borzawa w Boże Ciało z Hukliwego 41
25.05 - 29.05.2016 Słowacja Mała Fatra 36
26.05 - 29.05.2016 Wilno - Troki - Kowno 15
26.05 - 29.05.2016 Wołyńskim Szlakiem 26
27.05 - 29.05.2016 Dwie Stolice… Wiedeń - Bratysława 4
27.05 - 29.05.2016 Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
27.05 - 29.05.2016 Praga 3 dni 9
28.05 - 29.05.2016 Lwów 26
07.06 - 12.06.2016 Hryniawy - Beskid Pokucki z bazą w Żabiem 40
10.06 - 12.06.2016 Ziemia Kłodzka - Góry Stołowe - Adrszpaskie Skały 18
11.06 - 12.06.2016 Lwów 26
14.06 - 19.06.2016 Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach w Czarnochorze 41
15.06 - 19.06.2016 Poznań - Berlin - Poczdam 17
20.06 - 25.06.2016 Rumunia - Transylwania 22
20.06 - 26.06.2016 Bośnia i Hercegowina „Smak Orientu” 5
23.06 - 26.06.2016 Trójmiasto - Malbork 21
25.06 - 26.06.2016 Lwów 26

25.06 - 01.07.2016 VIII Otwarty Rajd górski Koła Przewodników z bazą 
w Wołowcu 42

25.06 - 02.07.2016 St. Petersburg - „Białe Noce” 22

25.06 - 03.07.2016 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje.
Piza -Siena -Florencja 28

25.06 - 06.07.2016 Andora - Hiszpania - Portugalia 14
26.06 - 07.07.2016 Albania - Macedonia 2
29.06 - 03.07.2016 Bawaria - w alpejskiej krainie baśniowych zamków 16
30.06 - 03.07.2016 Szwajcaria czeska - Góry Łużyckie 10
01.07 - 03.07.2016 Wrocław. Dolnośląski Szlak Cysterski 21
01.07 - 10.07.2016 Rumunia „Na zakręcie Karpat” 35
02.07 - 03.07.2016 Lwów 26
02.07 - 08.07.2016 Londyn 3
03.07 - 09.07.2016 Kraje nadbałtyckie- Litwa, Łotwa Estonia 15
06.07 - 10.07.2016 Słowacja - Góry Choczańskie i Kubińskie Hale 36
08.07 - 10.07.2016 Praga 3 dni 9
08.07 - 10.07.2016 Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 27
08.07 - 17.07.2016 Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez 13
09.07 - 10.07.2016 Lwów 26
09.07 - 17.07.2016 Czarnogóra wycieczka objazdowa 7
10.07 - 16.07.2016 Grodno - Mir - Mińsk - Nieśwież - Pińsk 4
12.07 - 17.07.2016 Tatry Słowackie ze Słowackim Rajem 37
12.07 - 17.07.2016 Rumunia - Apuseni - Góry Zachodniorumuńskie 33
14.07 - 17.07.2016 Lwów i Podole 23
14.07 - 17.07.2016 Wołyńskim Szlakiem 26

15.07 - 17.07.2016 Morawy południowe - piękna kraina bogata w smaczne 
wina 8

16.07 - 17.07.2016 Lwów 26
17.07 - 31.07.2016 Wschodnia Gruzja 32
19.07 - 24.07.2016 Hryniawy - Beskid Pokucki z bazą w Żabiem 40
19.07 - 24.07.2016 Złote Kopuły Kijowa i nie tylko 23
21.07 - 24.07.2016 Podlasie „kraina żubrów, bocianów i otwartych okiennic” 20
21.07 - 30.07.2016 Rumunia - Karpaty Wschodnie „Hasmas, Celahlau…” 34
22.07 - 24.07.2016 Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
22.07 - 24.07.2016 Lwów - Krzemieniec 24
23.07 - 24.07.2016 Lwów 26
23.07 - 29.07.2016 Paryż i zamki nad Loarą 12

Data Nazwa imprezy turystycznej str.
25.07 - 31.07.2016 Słowacki Raj z Podlesoka 37
25.07 - 31.07.2016 Czarnohora i Huculszczyzna 39
26.07 - 30.07.2016 Mazury „Kraina Wielkich Jezior” 20
28.07 - 31.07.2016 Podole 25
30.07 - 31.07.2016 Lwów 26
30.07 - 07.08.2016 Czarnogóra wycieczka objazdowa 7
01.08 - 06.08.2016 Rumunia - Transylwania 22
02.08 - 07.08.2016 Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach w Czarnochorze 41
04.08 - 07.08.2016 Szwajcaria saksońska - Drezno 18
04.08 - 07.08.2016 Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew 24
06.08 - 07.08.2016 Lwów 26
06.08 - 14.08.2016 Góry Bułgarii - „Piryn i Riła” 30
08.08 - 13.08.2016 Gorgany z Osmołody z Popadią 39
09.08 - 13.08.2016 Słowacja Mała Fatra 36
09.08 - 14.08.2016 Największe atrakcje Podola oraz Wołyń i Huculszczyzna 25
10.08 - 14.08.2016 Poznań - Berlin - Poczdam 17
11.08 - 14.08.2016 Wilno - Troki - Kowno 15
11.08 - 15.08.2016 Bawaria - w alpejskiej krainie baśniowych zamków 16
12.08 - 15.08.2016 Praga 4 dni 9
12.08 - 21.08.2016 Czarnogóra - „Durmitor - najpiękniejsze góry Jugosławii” 31
13.08 - 14.08.2016 Lwów 26
13.08 - 15.08.2016 Dwie Stolice… Wiedeń - Bratysława 4
13.08 - 15.08.2016 Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
13.08 - 15.08.2016 Lwów - Krzemieniec 24
13.08 - 19.08.2016 Paryż i zamki nad Loarą 12
13.08 - 20.08.2016 Włochy Klasyczne. Wenecja - Rzym - Asyż 29
14.08 - 20.08.2016 Grodno - Mir - Mińsk - Nieśwież - Pińsk 4
14.08 - 28.08.2016 Wschodnia Gruzja 32
18.08 - 21.08.2016 Austria Wiedeń - Dolina Wachau 3
19.08 - 21.08.2016 Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 27
19.08 - 28.08.2016 Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez 13
20.08 - 21.08.2016 Lwów 26
20.08 - 26.08.2016 Londyn 3
20.08 - 28.08.2016 Czarnogóra wycieczka objazdowa 7
20.08 - 28.08.2016 Słoweńskie Karawanki 38
22.08 - 27.08.2016 Włochy Północne. Trydent - Werona - Manarola 29
24.08 - 28.08.2016 Toruń - Trójmiasto - szwedzka Karlskrona - Malbork 19

25.08 - 28.08.2016 Szlakiem zamków do perły średniowiecza - Czeskiego 
Krumlova 10

25.08 - 28.08.2016 Lwów i Podole 23
27.08 - 28.08.2016 Lwów 26
27.08 - 03.09.2016 Góry Chorwacji - Velebit i Dinara 30
30.08 - 04.09.2016 Góry Rumunii - Retezat „Porąbane Góry” 35
06.09 - 11.09.2016 Tatry Słowackie ze Słowackim Rajem 37
07.09 - 11.09.2016 Gorgany z Rafajłowej 40
08.09 - 11.09.2016 Trójmiasto - Malbork 21
09.09 - 11.09.2016 Dwie Stolice… Wiedeń - Bratysława 4
09.09 - 11.09.2016 Ziemia Kłodzka - Góry Stołowe - Adrszpaskie Skały 18
10.09 - 11.09.2016 Lwów 26
10.09 - 17.09.2016 Mostar - Dubrownik, Medjugorje w Hercegowinie 6
10.09 - 17.09.2016 Włochy Klasyczne. Wenecja - Rzym - Asyż 29
14.09 - 18.09.2016 Słowacja - Góry Choczańskie i Kubińskie Hale 36
16.09 - 18.09.2016 Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
16.09 - 18.09.2016 Praga 3 dni 9
16.09 - 18.09.2016 Wrocław. Dolnośląski Szlak Cysterski 21
17.09 - 18.09.2016 Lwów 26

17.09 - 25.09.2016 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje.
Piza - Siena - Florencja 28

19.09 - 25.09.2016 Czarnohora i Huculszczyzna 39
23.09 - 25.09.2016 Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 27
23.09 - 02.10.2016 Czarnogóra - „Komovi - Góry Przeklęte” 31
24.09 - 25.09.2016 Lwów 26
24.09 - 02.10.2016 Czarnogóra wycieczka objazdowa 7
26.09 - 02.10.2016 Słowacki Raj z Podlesoka 37

30.09 - 02.10.2016 Morawy południowe - piękna kraina bogata w smaczne 
wina 8

01.10 - 02.10.2016 Lwów 26
06.10 - 16.10.2016 Macedonia „Serce Bałkanów” 33
08.10 - 15.10.2016 Włochy Klasyczne. Wenecja - Rzym - Asyż 29
11.10 - 16.10.2016 Gorgany z Osmołody z Popadią 39
14.10 - 16.10.2016 Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27
14.10 - 16.10.2016 Praga 3 dni 9
15.10 - 16.10.2016 Lwów 26
11.11 - 12.11.2016 Lwów 26
19.11 - 20.11.2016 Lwów 26
08.12 - 11.12.2016 Adwentowy jarmark w Pradze 8
10.12 - 11.12.2016 Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie 11

Kalendarz imprez 2016
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