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„Podróż to jedyny zakup, który czyni nas bogatszymi.” (Anonim)

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością ponownie prezentujemy katalog na sezon 2017 z programami wycieczek objazdowych oraz gór-

skich zawierających szereg walorów turystycznych. Przedstawione na obecny sezon autorskie destynacje turystycz-
ne są przygotowane i będą realizowane przez naszych najlepszych pilotów i przewodników. Naszym najważniej-
szym celem jest umożliwienie Państwu czerpania radości z podróżowania, wędrowania i odkrywania uroków świata. 
To właśnie z myślą o Państwa satysfakcji tworzymy naszą ofertę rokrocznie doskonaląc ją i wzbogacając, jak również 
poszerzając o nowe kierunki. W obecnym sezonie również takowe włączyliśmy do naszego katalogu, komponując 
w ten sposób różnorodne warianty i możliwości wyboru najdogodniejszych i najatrakcyjniejszych propozycji do 
wyboru. Dołożyliśmy starań, aby jakość świadczonych usług towarzyszyła przystępna cena.

Wierzymy, że nasze propozycje na sezon 2017 spotkają się z Państwa zainteresowaniem i sprostają wysokim ocze-
kiwaniom. Jesteśmy jak zawsze do dyspozycji i z przyjemnością służymy fachową poradą w wyborze wycieczek. 
Cenimy sobie wszelkie sugestie i spostrzeżenia w tym zakresie.

Tradycyjnie bardzo dziękujemy naszym stałym klientom za dotrzymywanie nam kroku podczas naszych wędrówek 
po Polsce oraz krajach europejskich. Jednocześnie zapraszamy nowych klientów do naszego Biura Podróży i Oddziału 
PTTK w Rzeszowie, który także dysponuje szerokim wachlarzem wyjazdów, w tym również turystyki kwalifikowanej.
Życzymy Państwu wielu wspaniałych, niezapomnianych i udanych podróży z naszym biurem zapraszając serdecznie 
do zapoznania się z naszą nową ofertą.

Zespół Biura Podróży oraz piloci i przewodnicy PTTK Oddział Rzeszów

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.

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

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
www.facebook.com/pttkrzeszow



Państwo Nazwa imprezy str.

Bośnia 
i Hercegowina

Góry Bośni i Hercegowiny - zapomniane piękno
40

Bułgaria Góry Bułgarii – „Piryn i Riła” 40

Czarnogóra Durmitor – najpiękniejsze góry byłej Jugosławii 41

Macedonia Serce Bałkanów 41

Rumunia Karpaty Zakrętu „ZIMA 2018” 42

Rumunia Rumunia „Na zakręcie Karpat” 42

Rumunia Góry Maramureszu ze zwiedzaniem Bukowiny 43

Rumunia Podziemne królestwo Gór Zachodnich 44

Ukraina Czarnohora - Gorgany i Beskid Huculski z bazą 
w Polanicy 44

Ukraina Czarnohora i Huculszczyzna 45

Ukraina Gorgany z Rafajłowej 45

Ukraina
Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach 
w Czarnohorze 46

Ukraina Czarnohora - szczyty, łąki, hale i połoniny 46

Ukraina Gorgany z Osmołody z Popadią 47

Ukraina
Powitanie Wiosny, Borżawa - Bieszczady 
Wschodnie 47

Ukraina
Połonina Borżawa z Hukliwego na dobry górski 
sezon i w Boże Ciało 48

Ukraina „Koniec geografii” na koniec sezonu górskiego 48

Ukraina Bieszczady Wschodnie z Użoka  z przejazdem 
koleją Sianki – Wołosianka 49

Ukraina IX Otwarty Rajd Górski 8 Koła Przewodników 
PTTK w Rzeszowie 50

Wycieczki objazdowe Wycieczki górskie

Zapraszamy do udziału
w konkursie fotograficznym

Szczegóły w biurze i na stronie
www.pttkrzeszow.pl

Państwo Nazwa imprezy str.

Albania Durres - Tirana - Berat 2
Austria - Słowacja Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3
Austria - Czechy Wiedeń - Dolina Wachau - Morawy 3
Białoruś Grodno - Mir - Mińsk - Nieśwież - Pińsk 4
Białoruś Stare Wasiliszki - Połock - Witebsk 5
Chorwacja Mostar - Dubrownik, Medjugorje w Hercegowinie 6
Czarnogóra Bałkańska perełka 7

Czechy Morawy południowe – piękna kraina bogata 
w smaczne wina 8

Czechy Morawy wschodnie – bogata w tradycje 
Wołoszczyzna i piwne SPA 8

Czechy Adwentowy jarmark w Pradze 9
Czechy Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie 9
Czechy Praga - 4 dni 10
Czechy Praga dla smakoszy piwa i nie tylko… 10

Czechy - Polska Ziemia Kłodzka – Góry Stołowe i Adrszpaskie 
Skały 11

Czechy Praga - 3 dni 11

Czechy Szlakiem zamków do perły średniowiecza - 
Czeskiego Krumlova 12

Czechy - Niemcy Szwajcaria Saksońska i Czeska - Drezno 12
Dania - Szwecja Dwa królestwa - Kopenhaga i Malmö 13
Francja Paryż i zamki nad Loarą 14
Grecja Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez 15
Litwa Wilno - Troki - Kowno 16
Litwa Kiejdany - Mierzeja Kurońska - Telsze 16
Litwa, Łotwa, Estonia, 
Finlandia

Kraje Nadbałtyckie
17

Niemcy „Perły Turyngii“ Eisenach - Erfurt- Weimar 18

Niemcy Bawaria - w alpejskiej krainie baśniowych 
zamków 19

Niemcy - Polska Perły Dolnego Śląska i Saksonii - Dni świąteczne 
Ogrodu Różanego w Forst 20

Polska Kaszuby 21
Polska Mazury „Kraina Wielkich Jezior” 22

Polska - Szwecja Toruń – Trójmiasto – szwedzka Karlskrona
– Malbork 22

Polska Trójmiasto – Malbork 23
Rosja - Litwa - Łotwa - 
Estonia

St. Petersburg - „Białe Noce” 24

Rumunia Maramures - Bukowina „Kraina drewnianych 
cerkiewek i malowanych monastyrów” 24

Rumunia - Mołdawia Rumuński folklor i historyczna Besarabia 25
Rumunia Transylwania 26
Rumunia Transylwania 5 dni 26

Szwajcaria - Włochy „Europejska Niagara“ - „Bernina Express”
- Mediolan - Werona - Wenecja 27

Ukraina Złote kopuły Kijowa pociągiem 28
Ukraina Złote kopuły Kijowa i nie tylko 28
Ukraina Lwów i Podole 29
Ukraina Lwów i Stanisławów 29
Ukraina Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew 30
Ukraina Lwów 30
Ukraina Lwów i Polskie Termopile 31

Ukraina Największe atrakcje Podola oraz Wołyń 
i Huculszczyzna 31

Ukraina Podole 32
Ukraina Wołyńskim Szlakiem 32
Ukraina Zakarpacie 33
Ukraina Zakarpacie - Bukowina - Huculszczyzna 33
Ukraina Lwów - Krzemieniec 34
Węgry Budapeszt i „Zakole Dunaju” 34
Węgry Budapeszt - Jarmark Adwentowy 35
Węgry Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 35

Włochy
Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje
Piza - Siena - Florencja 36

Włochy Włochy klasyczne, Wenecja - Rzym - Asyż 37
Włochy Włochy Południowe, Bari - Alberobello - Neapol 38

Włochy
Włochy Północne, Werona - Modena - Cinque 
Terre 39



Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację i Węgry do Serbii; jeśli czas 
pozwoli możliwy krótki postój i  spacer po historycznym centrum Belgradu. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd przed Serbię w kierunku Czarnogóry. Zwiedzanie 
zabytkowego serbskiego monastyru Miljeseva ze średniowiecznymi freskami 
(UNESCO). Wjazd do Czarnogóry - Bjelo Polje - przejazd malowniczym kanio-
nem rzeki Moraca (postój na widoki) – Podgorica (ew. krótki spacer po centrum 
stolicy Czarnogóry). Przyjazd do Albanii, zakwaterowanie w hotelu, obiadoko-
lacja, 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”), Kruja - zamek i muzeum Skanderbega, bazar staro-
-albański, Durres - zwiedzanie portowego miasta, amfiteatr oraz inne zabytki 
rzymskie i  średniowieczne, promenada, pałac króla Zogu. Przejazd w  miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Tirana – zwiedzanie stolicy m.in.: plac Skanderbega, meczet, 
wieża zegarowa, włoska dzielnica rządowa, uniwersytet, zabytkowa restauracja, 
pomnik Chopina i Matki Teresy. Powrót w miejsce zakwaterowania, popołudnio-
wy wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Berat (UNESCO) - zwiedzanie unikalnej starówki i twierdzy, 
wspaniałe widoki na zabytkowe dzielnice „miasta tysiąca okien”, Vlora - meczet 
XVI w. (sułtański barok), Plac sztandaru, pamiątki ogłoszenia niepodległości, bul-
war portowy i plaża, monastyr Zvarnec – znajdujący się na wyspie pośrodku 
malowniczej laguny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka w okolice Vlory – Orikum, podjazd na przeł. Llo-
gara (rewelacyjne widoki na góry, Morze Jońskie u stóp i wyspy greckie). Zjazd 
na piękną półdziką plaże nad Morzem Jońskim – wypoczynek nadmorski. Po-
wrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Apollonia - kompleks ruin antycznego miasta i bizantyjski 
monastyr, powrót na północ Albanii, Lezhe - mauzoleum Skanderbega i widok 
na twierdzę (ew. podjazd do pobliskiego Shengjin - niewielki port i kurort nad-
morski z  dużą plażą). Przejazd do Czarnogóry, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
8 dzień: śniadanie, wczesny wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez: 
Serbię (ew. postój na posiłek), Węgry i Słowację.
9 dzień: planowany przyjazd do Polski ok. godz. 4.30, Rzeszów ok. godz. 6.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

127/W/17 30.06 - 08.07.2017 r. 1640 zł* 
1670 zł 

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 670 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, wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, 7 nocle-
gów 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): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
10 zł/os.
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Austria - Słowacja

Austria - Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Bratysława - zwiedzanie miasta: zamek bratysławski 
- panorama miasta i Dunaju ze wzgórza zamkowego, katedra św. Marcina, ratusz, 
Pałac Prymasowski, Pałac Grassalkovichów - siedziba prezydenta Słowacji, sta-
rówka. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO) - zwiedzanie miasta z prze-
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, muzea 
Historii Sztuki i  Przyrody (zwiedzanie indywidualne w  czasie wolnym), parla-
ment, 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 rozpo-
częcia odsieczy wiedeńskiej, kościół z kaplicą Jana III Sobieskiego, Pałac Schön-
brunn (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 Wiednia 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 łazien-
kami) w Bratysławie lub w okolicy: Bratysławy, Wiednia, wyżywienie: 2 śniada-
nia 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. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwa-

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o  godz. 6.00. Przejazd do miasta Kromieřiż. Zwiedzanie 
pięknego barokowego Pałacu Arcybiskupiego, który służył jako rezydencja 
biskupów ołomunieckich. W bogato urządzonych wnętrzach zachwyca gale-
ria obrazów z kolekcją mistrzów europejskich XV – XVIII stulecia. Zamek uzu-
pełniają wyjątkowe ogrody historyczne: ogród w  podzamczu o  charakterze 
krajobrazowym i późno renesansowy ogród kwiatowy z geometrycznie roz-
wiązanymi zagonami, pawilonem centralnym 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 Przyro-
dy, Domy Friedricha Hundertwassera – ekstrawaganckiego i prowokacyjnego 
architekta, którego dzieła stały się symbolami Wiednia, parlament, ratusz, uni-
wersytet. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.; Ratusz, Parlament, Stadt-
park (park miejski), Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów, kościół kapu-
cynów- krypty Habsburgów, katedra św. Szczepana – czas wolny. Pałac Schön-
brunn (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 
obuwnictwa (historia obuwnictwa oraz wystawa z ponad 1000 eksponatów 
zawierająca bardzo kuriozalne buty). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24:00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

015/W/17 29.04 - 01.05.2017 r. 720 zł

016/W/17 16.06 - 18.06.2017 r. 720 zł

017/W/17 12.08 - 14.08.2017 r. 690 zł*, 720 zł

018/W/17 08.09 - 10.09.2017 r. 720 zł

019/W/17 13.10 - 15.10.2017 r. 690 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 290 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

112/W/17 06.07 - 09.07.2017 r. 890 zł

113/W/17 05.10 - 08.10.2017 r. 870 zł*, 890 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 komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z  łazienkami) w Mikulo-
vie lub w okolicy, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 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 oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 65 EUR/os. oraz 
ok. 400,-CZK/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Dwie stolice…
Wiedeń - Bratysława

Wiedeń – Dolina 
Wachau – Morawy
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(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o  godz. 6.00. Przejazd na Białoruś do Grodna, zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Grodna – dom Elizy 
Orzeszkowej, zabytkowa część miasta: kościoły, cerkwie, zamki. Wyjazd do Bara-
nowicz Po drodze Bohatyrowicze – wciąż żywe dzięki mieszkającym do dziś po-
tomkom bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej. Ew. spotkanie z seniorką rodu, od-
wiedziny mogiły Jana i Cecylii (ew. Korczyna, mogiły powstańców styczniowych). 
Żyrowice - prawosławny zespół klasztorny (Sanktuarium Maryjne). Przyjazd do 
Baranowicz wieczorem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd do Miru – jeden z  najwspanialszych zachowanych 
zamków na Kresach, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pierwo-
wzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków. Przyjazd do Nowogródka, wizyta 
w muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po gó-
rze zamkowej i kopcu Mickiewicza. Odpoczynek nad Świtezią – jeziorem mitycz-
nym opisanym w  balladzie Adama Mickiewicza „Świtezianka”. Rosną tu rzadkie 
i reliktowe rośliny. Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przyjazd do Mińska – zwiedzanie stolicy Białorusi m.in.: 
Cmentarz Kalwaryjski, Biblioteka Narodowa. Ślepianka - majątek Radziwiłłów 
do połowy XVII w., Dom Abrampolskiego 1913 r., kościół św. Szymona i  św. 
Heleny zw. „czerwonym kościołem”, katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór 
Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, 
Wyspa Łez. Czas wolny. Powrót do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Nieświeża – niegdyś siedziby 
rodu Radziwiłłów, z  ocalałym do naszych czasów zamkiem, otoczonym pięknym 
parkiem i  jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem barokowym, 
wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; podziemia kościoła kryją prochy 
Radziwiłłów oraz siostry Jana III. Zwiedzanie posiadłości Radziwiłłów, kościoła far-
nego 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 
latopisu 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 Bo-
żej Królowej Polesia. Wiele lat był toczony o ten obraz spór między katolikami 
i prawosławnymi. W 1997 roku obraz został ukoronowany przez kardynała Kazi-
mierza Świątka Koronami Papieskimi. Następnie przejazd do Motola - miastecz-
ko, które zostało założone i obdarzone prawem Magdeburskim przez królową 
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Bonę – zwiedzanie muzeum ziemi poleskiej połączone z występem zespołu folk-
lorystycznego. 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 postój 
w Różanie - ruiny pałacu Sapiehów. Przekroczenie granicy. Na trasie przejazdu 
zorganizowana będzie przerwa na obiad. Powrót do Polski ok. godz. 14.00, pla-
nowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.30.

NR IMPREZY TERMIN CENA

020/W/17 16.07 - 22.07.2017 r. 1440 zł* 
1460 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 580 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, 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 prawosławnych 
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. 50 EUR/os. 
Wiza: 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki uczestnicy zobowiązani są dostar-
czyć dokumenty potrzebne do otrzymania wizy białoruskiej: paszport (ważny 
co najmniej 3 miesiące, 2 strony wolne), wypełniony i osobiście podpisany for-
mularz 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. 90 zł.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 3.30. Przekroczenie granicy w Kuźnicy Białostockiej przy-
jazd do Grodna - zwiedzanie miasta: katedra Franciszka Ksawerego, muzeum E. 
Orzeszkowej, cerkiew Św. Borysa i Gleba (kałożska ), Stary i Nowy Zamek. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Stare Wasiliszki - miejsce urodzenia Cze-
sława Niemena – muzeum, Kościół Św. Piotra i  Pawła. Murowanka - cerkiew 
z XVI w pw. Narodzenia NMP, jedna z dwóch zachowanych cerkwi obronnych 
na terytorium Białorusi. Lida - zwiedzanie zamku wzniesionego w XIV w przez 
księcia Giedymina, kościół Podwyższenia Krzyża. Przejazd w miejsce zakwatero-
wania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Boruny - katolickie sanktuarium maryjne 
z  cudownym obrazem Matki Boskiej Boruńskiej. Budsław - bazylika Wniebo-
wzięcia NMP, najważniejsze sanktuarium maryjne na Białorusi. Przejazd do Po-
łocka - zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Połock (najstarsze miasto na Białorusi) - zwiedzanie m.in.: 
sobór św. Zofii (XI-XVII), klasztor prawosławny św. Eufrosynii Połockiej z cennymi 
freskami (XII w.). Berezyński Park Narodowy - zwiedzanie i spacer. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Witebsk - stolica województwa, prawa 
miejskie z  1503 roku, zwiedzanie miasta m.in.: klasztor bazylianów, muzeum 
urodzonego 6 lipca 1887 Marca Chagalla. Pokaz wytwarzania wyrobów ręko-
dzieła ludowego. Przejazd na Pole Brylowskie - m. Studzianki – miejsce w któ-
rym ponad 200 lat temu doszło do walk amii napoleońskiej wycofującej się spod 
Moskwy z nacierającymi jednostkami rosyjskimi. W tej bitwie ważną rolę ode-
grały wojska polskie będące w składzie armii. Borysów - Sobór Zmartwychwsta-
nia Pańskiego (zewnątrz), pomnik założyciela miasta księcia Borysa. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Mińsk (stolica Białorusi) – zwiedzanie 
m.in.: kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”, katedra, d. 
dwór Wańkowiczów, dom (miejsce pobytu Stanisława Moniuszki), Wyspa Łez; 
Cmentarz Kalwaryjski, Biblioteka Narodowa. Nieśwież - zespół parkowo-pała-
cowy Radziwiłłów. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Brześć - Twierdza Brzeska wybudowana 
w latach 1833-42; bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cer-
kiew św. Mikołaja; kościół katolicki - dawna katedra z obrazem MB Brzeskiej. Prze-
kroczenie granicy w Terespolu. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

177/W/17 20.08 - 26.08.2017 r. 1440 zł* 
1460 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 580 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, 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 prawosławnych 
należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długa spódnica (Panie) oraz dłu-
gie spodnie (Panowie), koszulka – bluzka z dłuższym rękawem. Koszt dodatkowy 
stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy 
oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 60 EUR/os. 
Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy białoruskiej: paszport (ważny co naj-
mniej 3 miesiące, 2 strony wolne), wypełniony formularz wizowy, 1 zdjęcie (o wy-
miarach 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. 90 zł.
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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 Plitvic-
kie Jeziora obejmującym 16 szmaragdowo-turkusowych jezior połączonych 
malowniczymi 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, 
opieka pilota - przewodnik, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (poko-
je 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

153/W/17 10.06 - 17.06.2017 r. 1460 zł*
1490 zł

154/W/17 09.09 - 16.09.2017 r. 1590 zł*
1620 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 650 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Wycieczki fakultatywne: Całodzienny rejs statkiem (z grillowaną rybą, 
winem, rakiją) stanowi koszt dodatkowy ok. 25 EUR/os.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety 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 osobisty lub paszport). 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
10 zł/os.
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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, rejs statkiem na zamkniętą plażę – całodniowy pobyt nad 
morzem. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka: taras widokowy nad wyspą św. Stefana (pa-
norama) - Budwa nazywana „małym Dubrownikiem” otoczona XV-wiecznymi 
murami, zwiedzanie katedry romańskiej z IX w. Bar – spacer wzdłuż wybrzeża 
- największego portu Czarnogóry, dworek króla Mikołaja, tzw. Topolica otoczony 
egzotycznym ogrodem, Stary Bar - perła architektury, „młodszy brat” włoskiego 
Bari: brama miejska z X-XI w, kościoły św. Katarzyny i św. Venerandy, łaźnia turec-
ka, ruiny katedry św. Jerzego, ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt, cytade-
la. Powrót do hotelu, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wy-
cieczka do Albanii: Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet Ethem Beja, 
Piramida (zewnątrz) - dawne muzeum Envera Hodży, Kruja - zamek Skander-
bega (zewnątrz), bazar - czas wolny (możliwość zakupienia pamiątek), Szkodra 
- kościół katedralny św. Stefana, zamek Rozafa (panorama). Powrót w  miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka: Cetinje - pradawna stolica Czarnogóry, zwiedzanie 
dworu króla Mikołaja, Njegoseva Biljarda, Monastyr ze skarbcem w którym prze-
chowywana jest ręka Jana Chrzciciela i  relikwie św. Piotra Cetińskiego. Przejazd 
do najwyżej położonego mauzoleum na świecie - mauzoleum Njegosza w górach 
Lovćen (Park Narodowy). Zjazd do Kotoru przez miejscowość Njegosza - degu-
stacja serów i szynek. Kotor - wieczorne zwiedzanie miasta wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO - położone nad Zatoką Kotorską po-
równywaną często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście 
otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra romań-
ska św. Tripuna (zewnątrz), kościół św. Łukasza przekształcony w cerkiew i kole-
giata NMP, studnia miejska Karampana. 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 stat-
kiem rozpoczyna się od Wirpazaru, opłynięcie wyspy Grmozur na której znajduje 
się twierdza - „czarnogórska Alcatraz” . W pobliżu wyspy można zobaczyć różne 
gatunki ptaków (ok. 220). Po obejrzeniu wyspy przepłynięcie do serca jeziora 
gdzie znajduje się ukryta plaża „Pjeszczanac” - która jest dostępna tylko od stro-

NR IMPREZY TERMIN CENA

021/W/17 08.07 – 16.07.2017 r. 1680 zł

022/W/17 29.07 – 06.08.2017 r. 1680 zł

023/W/17 19.08 – 27.08.2017 r. 1680 zł

024/W/17 23.09 – 01.10.2017 r. 1540 zł
Wpisowe w kwocie 670 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 (wycieczka 
realizowana przy min. 30 os.). Rejs po Jeziorze Szkoderskim - ok. 30 EUR/os. (wy-
cieczka realizowana przy min. 30 os.)
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport).
Cena nie zawiera: biletów wstępu, lokalnych przewodników oraz innych ob-
ligatoryjnych opłat (obowiązkowa płatność na miejscu) - ok. 50 EUR/os. 
Parasol z dwoma leżakami na plaży – 5 EUR/dz. (dla chętnych).
Obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

ny wody. Regionalny obiad, czas wolny, plażowanie – kąpiel. W godzinach popo-
łudniowych powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
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. 13.00.
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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 boga-
to ukwieconymi ogrodami. 
Warte zobaczenia jest Muzeum obuwnictwa w Zlinie, słynna wytwórnia likierów owo-
cowych – stolica śliwowicy w Vizovicach 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 obu-
wia 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 okolicy Mikulova, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Mikulova – historycznego, kulturalnego, turystycz-
nego i winiarskiego miasta nad Palawą oraz piwnicy z unikalną renesansową wielką 

Zapraszamy Państwa na Morawy Wschodnie, które oferują możliwość poznania uni-
katowych 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, warzone z miłością piwo 
i lek tego regionu – śliwowica, gorzałka z miejscowych gatunków śliwek. W Rožnovie 
pod Radhoštem zwiedzimy najstarszy skansen w środkowej Europie. Odbywają się tu 
najróżniejsze imprezy folklorystyczne, na przykład Święto Rožnova czy Jarmark Woło-
ski. Dla chętnych wyjątkowych wrażeń proponujemy delikatną ziołową aromaterapię, 
kąpiel w gorącym ciemnym piwie i maseczki z drożdży piwowarskich czyli wizytę w roż-
nowskim piwnym SPA ! Zapraszamy serdecznie…

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 m. Valašské 
Meziříčí zwanego Wołoskimi Atenami z  gotycko-renesansowym kościołem św. 
Jakuba i  renesansowym ratuszem kraseńskim. Zwiedzanie unikalnej morawskiej 
manufaktury gobelinowej. Manufaktura zajmuje się fachowym restaurowaniem 
zabytkowych i tkaniem nowych gobelinów. Zwiedzanie empirowego majątku Kin-

NR IMPREZY TERMIN CENA

046/W/17 26.05 – 28.05.2017 r. 650 zł

047/W/17 22.09 – 24.09.2017 r 620 zł*, 650 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
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): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 1000 CZK/os. 
(korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

114/W/17  11.08 – 13.08.2017 r. 540 zł*, 560 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
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): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 500 CZK/os. 
(korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Morawy południowe – piękna 
kraina bogata w smaczne wina
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Morawy wschodnie – bogata 
w tradycje Wołoszczyzna
i piwne SPA

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

beczką na piwo, znajdującej się w mikulovskim zamku. Zwiedzanie Areału Led-
nicko – Valtickiego parku krajobrazowego zwanego „ogrodem Europy”, dawnej 
posiadłości rodziny Lichtensteinów. Lednice - neogotycki zamek otoczony par-
kiem, wpisany w 1996 roku razem z pałacem w sąsiedniej miejscowości Valtice na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Posiadłości te należały do arystokratycz-
nego rodu Liechtensteinów, połączone są zabytkowym parkiem, na terenie któ-
rego znajdują się m.in. ruiny średniowiecznego gródka i antycznego akweduktu, 
minaret turecki oraz monumentalny łuk zwycięstwa. Zwiedzanie zamku Valtice 
oraz ekspozycji winiarstwa Republiki Czeskiej połączone z degustacją w piwnicach 
zamku. Zwiedzający ma możliwość wyboru kilku programów degustacyjnych, tzw. 
„wolną degustację”, gdzie może dowolnie kosztować niemal wszystkie wina z Salo-
nu (oprócz kolekcji specjalnych) lub skorzystać z kilku rodzajów degustacji kiero-
wanych przez sommeliera. Powrót do Mikulova, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Velehradu - kolebki chrześcijaństwa Słowian i naj-
ważniejszego miejsca pielgrzymkowego w Republice Czeskiej. Miejsce jest zwią-
zane z patronami Europy; św. Cyrylem i Metodym. To także pierwsze miejsce, które 
odwiedził papież Jan Paweł II po upadku żelaznej kurtyny w Czechosłowacji w 1990 
roku. Zwiedzanie wnętrza barokowej Bazyliki (możliwość uczestnictwa w niedzielnej 
mszy św.). Przejazd do Kroměřiža, jednego z piękniejszych miast w Czeskiej Repu-
blice, które wraz z Pałacem Arcybiskupim oraz pięknym ogrodem podzamkowym 
zostało wpisane na UNESCO. Zwiedzanie Zamku wyposażonego w eksponaty hi-
storyczne, pięknej sali rokokowej, biblioteki zamkowej oraz sali obrazów. Spacer 
po wyjątkowo urokliwych - o  bogatej architekturze ogrodowej - Ogrodach Pod-
zamkowych oraz późno renesansowym Ogrodzie Kwiatowym z geometrycznie roz-
wiązanymi zagonami, pawilonem centralnym i kolumnadą. Powrót do kraju przez 
Cieszyn (przejście graniczne ok.19.00), Kraków do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

skich - zamku Lešná z przyległym parkiem angielskim i kolorowo rozkwitniętymi 
rododendronami. Przejazd do hotelu w Rožnovie pod Radhoštem, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Rožnov pod Radhoštem - zwiedzanie najstarszego i najwięk-
szego muzeum w przyrodzie w środkowej Europie, które tworzą trzy samodziel-
ne areały; Drewniane miasteczko, Wieś wołoska i  Dolina młyńska. Zapoznanie 
się z  zapomnianymi, tradycyjnymi rzemiosłami, sztuką i  zwyczajami ludowymi 
mieszkańców Wołoszczyzny Morawskiej ukrytymi w  setkach wołoskich budyn-
ków drewnianych. Udział w  kiermaszu – „Starodawny jarmark” z  bogatym pro-
gramem artystycznym i innymi atrakcjami. Przejazd do najpopularniejszej miejsco-
wości w  Beskidach - Pustevny słynącej z  kolorowych, drewnianych budynków 
w  stylu ludowym. Malownicze budynki harmonijnie wpisują się w  przepiękne, 
beskidzkie krajobrazy. Wyjście ścieżką edukacyjną na górę Radhošť skąd rozcią-
ga się niezapomniany widok na całe Beskidy. Po drodze spotkanie z pomnikiem 
Radegasta - pogańskiego boga urodzaju, płodności, słońca, wojny, rzemiosł i han-
dlu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja (możliwość skorzystania 
z wyjątkowej atrakcji - piwnego SPA w rożnowskim piwowarze), nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do miasta Kopřivnice - zwiedzanie Muzeum Tatry ze 
wspaniałymi eksponatami. Zobaczymy tam tu między innymi luksusowe limuzyny 
z lat 30-tych XX wieku, samochody wyścigowe i ciężarowe (m.in. pierwszy samo-
chód ciężarowy z drewnianym nadwoziem). Przejazd do Štramberka z zespołem 
murowanych i drewnianych domów o konstrukcji zrębowej. Nad miastem i moc-
no pochylonym rynkiem góruje zalesione wzgórze z pozostałościami zamku oraz 
zachowaną wieżą o nazwie Trúba. Degustacja sławnego produktu cukierniczego 
w kształcie rożka - piernikowych štramberskich uszu. Powrót przez Ostrawę (przej-
ście graniczne godz.18.00), Katowice, Kraków do Rzeszowa ok. godz.23.00.
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CzechyPonownie zapraszamy Państwa na Adwentowy Jarmark nad Wełtawę do 
stolicy Czeskiej Republiki. Praga w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia to mia-
sto z bajki. I lepsze od Disneylandu, bo prawdziwsze! Praski jarmark świąteczny 
należy do najsłynniejszych w Europie oferując przybyszom magiczną atmosfe-
rę. Zmysłowe atrakcje czekają 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 europej-
skich 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 zabraknie kolorowych pa-
cynek i innych zabawek. Warto skosztować tradycyjne smakołyki; słowackiego 
trdelnika (ciasto grillowane z cukrem, orzechami i cynamonem), węgierskie lan-
gosze, czeskie kołacze, pieczone kasztany, dorośli pokrzepić się mogą ponczem, 
grzańcem galicyjskim czy pitnym miodem… 
To wszystko przy dźwiękach kolęd i występach zespołów muzycznych…

Program:
1 dzień: wyjazdz dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 22.00. Przejazd trasą: Kraków – Katowice – Ostrawa 
- Ołomuniec – Brno do Pragi.
2 dzień: śniadanie w restauracji, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mala 
Strana z Hradczanami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pa-
łacem Czerninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski 
z katedrą św. Wita. Czas wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malo-
stranski z perłą praskiego baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitań-
ski, kamienny Most Karola. Obiadokolacja w restauracji. Czas wolny na Sta-
rówce bogato przystrojonej w świąteczne dekoracje – 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, 
Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. 
Czas wolny - możliwość spaceru po świątecznie udekorowanych uliczkach 
i placach miasta oraz uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym; wydarzeniu ar-
tystycznym i kulinarnym wprowadzającym w magiczny klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. Obiadokolacja w  restauracji staromiejskiej. Wieczorne pożegna-
nie 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.

Zapraszamy Państwa na Morawską Wołoszczyznę – niewielki region etnogra-
ficzny położony nad granicą czesko-słowacką. To kraina, którą tworzyli w  XVI 
wieku przede wszystkim Słowianie; Słowacy, Rusini, Polacy, a tylko w części Wo-
łosi. Z początku Wołosi zachowywali odrębność prawną i etniczną, lecz w sto-
sunkowo krótkim czasie doszło do zlania się ich z miejscową morawską ludno-
ścią. Śladem odrębności pozostała kultura ludowa regionu i specyficzny dialekt. 
W Rožnovie pod Radhoštem zwiedzimy najstarszy skansen w środkowej Europie 
- „Valaszskie muzeum v przyrodzie” prezentujący ludową kulturę materialną re-
gionu. Rokrocznie odbywa się tam wspaniale przygotowany Jarmark Adwento-
wy bogaty w najróżniejsze imprezy folklorystyczne i pełen urozmaiconych i ude-
korowanych 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; Drewnia-
ne miasteczko, Wieś wołoska i Dolina młyńska. Zapoznanie się z zapomnia-
nymi, tradycyjnymi rzemiosłami, sztuką i  zwyczajami ludowymi mieszkań-
ców Wołoszczyzny Morawskiej ukrytymi w licznych wołoskich drewnianych 
budynkach. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie empirowego zamku Lešná z  przyległym 
parkiem angielskim. Przejazd do miasta Kopřivnice - zwiedzanie Muzeum 
Tatry ze wspaniałymi eksponatami. Zobaczymy tam tu między innymi luk-
susowe 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 konstruk-
cji zrębowej. Nad miastem i mocno pochylonym rynkiem góruje zalesione 
wzgórze z  pozostałościami zamku Štramberk oraz zachowaną wieżą o  na-
zwie 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 hotelu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

048/W/17 14.12 - 17.12.2017 r. 590 zł
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, opie-
ka pilota, 1 nocleg w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe 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): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 200 CZK/os. 
(korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

041/W/17 09.12 - 10.12.2017 r. 440 zł
Wpisowe w kwocie 150 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. 400 CZK/os. (koro-
ny czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Adwentowy jarmark 
w Pradze 

Adwentowy Jarmark
na Wołoszczyźnie
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Czechy

Czechy

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Rzeszów, Kraków, Katowice, Cieszyn do Oło-
muńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięknej Starów-
ki z zabytkiem „UNESCO” - Kolumną św. Trójcy, zegara astronomicznego 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, Te-
atr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem Orloj. Czas wolny, dzielnica ży-

„Piwo jest dowodem na to, że Bóg nas kocha i chce, byśmy byli szczęśliwi…” 
- Benjamin Franklin -

Czechy to nie tylko Praga, Most Karola, Jan Hus, Karel Gott, Bohumil Hrabal, Miloš 
Forman, Bedřich Smetana i dobry Wojak Szwejk. To region rozbrzmiewający muzyką 
i  śpiewem, ujmujący gościnnością i  humorem. To kraina z  bogatą historią i  wyjąt-
kową kulturą biesiadowania. To tam spotkamy około 100 browarów, gdzie gatunki 
wyjątkowo smacznego piwa trudno jest zliczyć, gdzie już pod koniec XVIII wieku po-
wstała pierwsza na świecie szkoła piwowarstwa. O tym, ze czeskie piwo jest najlepsze 
na świecie pragniemy Państwa przekonać, proponując wycieczkę „Praga dla sma-
koszy piwa i nie tylko…”. Degustacja piwa oraz poznawanie ciekawych miejsc - to 
dwie rzeczy, które razem mogą sprawić wielką satysfakcję każdemu, kto się tylko na 
to zdecyduje. Zapraszamy !!! Oto nasza propozycja…
Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o  godz. 5.00. Przejazd przez Tarnów, Kraków, Bielsko-Biała, Cieszyn, 
Ołomuniec do Litomyśla, gdzie w roku 1824 w miejscowym browarze urodził się 
znany kompozytor Bedřich Smetana (autor czeskiej opery narodowej). Zwiedzanie 
XVI wiecznego renesansowego pałacu, wpisanego na listę UNESCO. Obiadokolacja 
w  stylowej restauracji okraszona kuflem smacznego piwa. Przejazd do Pragi, za-
kwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO) m.in.: dzielnica Mala Strana z Hrad-
czanami, klasztor na Strachowie, Plac Loretański, gdzie podziwiać można praską 
Loretę i Pałac Czerninów. Przerwa na kufelek piwa „Velkopovický kozel” o karmelo-
wym, kawowym i palonym zapachu w staroczeskiej gospodzie „U Černeho vola”. 
Przejście na Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamkiem Praskim i katedrą 
św. Wita - bogato wyposażoną w walory architektury gotyckiej. Czas wolny na kolej-

NR IMPREZY TERMIN CENA

042/W/17 29.04 - 02.05.2017 r. 880 zł

043/W/17 12.08 - 15.08.2017 r. 860 zł* 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, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z ła-
zienkami), 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): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 900 CZK/os. 
(korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wyciecz-
ki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

044/W/17 07.09 – 10.09. 2017 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 hotelu **/*** (pokoje 2 lub 3 os. z ła-
zienkami), 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: Bilety wstępu, degustacje piwa, dopłata do biesiady „U  Kalicha”, 
przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryjne stanowią koszt do-
datkowy ok. 1200 CZK/os (korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport). 

Praga – 4 dni
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Praga dla smakoszy piwa
i nie tylko…
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dowska „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 Na-
rodowym (dla chętnych wieczorny rejs statkiem po Wełtawie), nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi: dzielnica Mala Strana z  Hradczanami; 
klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac Hrad-
czański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas wolny, 
spacer po ogrodzie hrabiego Waldsztejna. Zwiedzanie barokowej dzielnicy; 
Plac Malostranski z perłą praskiego baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Kar-
melitański, ściana J. Lennona, mostek zakochanych, nabrzeże Wełtawy. Obia-
dokolacja 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. Blan-
sko k/Brna - zwiedzanie Jaskini Punkwiowej z  urokliwą Przepaścią Macochy 
(spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

ny kufel „złotego nektaru” w najstarszej średniowiecznej karczmie „U Kocoura” 
lub słynnej piwiarni „U brabanckiego krale”. Zwiedzanie barokowej dzielnicy 
Mala Strana; ulica Nerudova, Plac Malostranski z perłą praskiego baroku ( kościół 
św. Mikołaja). Odpoczynek w manierystycznym ogrodzie hrabiego Waldsztejna, 
Plac Maltański i Kościół Karmelitański. Obiadokolacja w malostranskiej restaura-
cji. Wyjazd na „Krziżikowe fontanny” - wyjątkowej urody nocny spektakl „światło 
- woda - dźwięk”. Dla chętnych zwiedzenia urokliwych praskich lokali piwnych 
- w blasku świateł wieczorny spacer po Pradze. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Starego Miasta: spacer Królewskim traktem 
na Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim pod XIV 
wieczny Uniwersytet Karola i Teatr Operowy, w którym kręcono sceny do filmu 
M. Formana „Amadeusz”. Rynek Staromiejski z Ratuszem i Zegarem Orloj, który 
zdobią ruchome figurki. Czas wolny na odpoczynek i degustację piwnego nek-
taru. Spacer na wyjątkowy, kamienny Most Karola. Kufel piwa w kultowej, będą-
cej symbolem Pragi piwiarni „U Zléteho Tygra”, której bywalcem był Bohumil 
Hrabal, a gośćmi m.in. Bill Clinton, Angela Merkel lub w szwejkowskiej restau-
racji. Przejście do usytuowanego w centrum Pragi „Novomiejskiego pivovaru” 
- zwiedzanie miejscowego browaru, w którym warzony jest jasny i ciemny nie-
filtrowany „Novoměstský ležák”. Spacer po praskim, bogatym w secesyjne ka-
mienice Placu Wacława pod pomnik patrona Czeskiej Republiki oraz Muzeum 
Narodowe. Biesiada piwna w największej na świecie szwejkowskiej restauracji 
„U Kalicha” połączona z obiadokolacją - bogato zastawionym stołem, muzyką 
i śpiewem w towarzystwie gości z innych krajów. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do piwowaru w królewskim mie-
ście Nymburk, gdzie B. Hrabal umieścił akcję znanego opowiadania „Postrzyży-
ny”. Zwiedzanie pomieszczeń browaru: zapoznanie się z procesem tradycyjnej 
fermentacji piwa w otwartych kadziach, w których leżakuje i warzy się 9 typów 
piwa o nazwie „Postřižinskě”. Przejazd do zabytkowego górniczego miasteczka - 
Kutna Hora (UNESCO), którego historyczna starówka to architektoniczny klejnot 
o  znaczeniu europejskim. Zwiedzanie gotyckiej katedry św. Barbary, bogatej 
w ciekawe kamieniczki Starówki oraz niezwykłego ossuarium w Sedlcu. Powrót 
do Polski ok. godz. 18.00, przyjazd do Rzeszowa ok. godz.1.00 (dnia następnego).
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Czechy - PolskaProgram:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „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 wierzcho-
łek Szczelińca Wielkiego - wspaniałe krajobrazy i skalne filary. Przejazd do 
hotelu w Kudowej Zdroju - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Nowego Miasta nad Metują (Czechy). Zwie-
dzanie pięknego zamku, który słynie z nietradycyjnych pomieszczeń zamko-
wych (unikalna 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 kompozytora B. Smetany. Przejazd do Narodowego Rezer-
watu Przyrody „Skały Adrszpasko - Teplickie” po stronie czeskiej. Wędrówka 
przez głębokie i chłodne skaliste wąwozy, zdobione pięknymi formami skal-
nymi o niepowtarzanych kształtach oraz wieloma jeziorkami. Obiadokolacja 
w restauracji, powrót do hotelu. Wieczorny spacer po promenadzie uzdro-
wiska, nocleg.
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 w Dusznikach Zdroju. Zwie-
dzanie małego prywatnego cudu ogrodnictwa - ogrodu japońskiego w Jar-
kowie. Wizyta w gospodarstwie ekologicznym EkoAr - uprawa aronii, któ-
re oprócz sprzedaży ekologicznych owoców produkuje przetwory z aronii: 
soki tłoczone na zimno, konfitury, aronię w syropie, kandyzowaną, otaczaną 
w czekoladzie oraz susze na herbatki. Wszystkie produkty posiadają unijny 
certyfikat ekologiczny. Przejazd do Paczkowa z zachowanymi średniowiecz-
nymi murami obronnymi. To właśnie dzięki murom obronnym Paczków zna-
ny jest jako „polskie Carcassonne“. Powrót przez Katowice, Kraków do Rzeszo-
wa ok. godz. 24.00
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu**/*** (pokoje 2, 3 osobo-
we 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.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 6.00. 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 Mala Strana 
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 ogrodzie 
hrabiego Waldsztejna . Wieczorny spektakl „światło - woda - dźwięk” ; „Krziżi-
kowe Fontanny”. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi - Królewski Trakt; Stare Miasto, Plac Re-
publiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet Karo-
la, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. 
Czas wolny (dla chętnych możliwość udziału w  mszy św. w  j. polskim), zwie-
dzanie Placu Wacława z  pomnikiem patrona kraju i  Muzeum Narodowym. 
Wyjazd (ok. godz. 14.00) z Pragi w trasę powrotną do kraju. Przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 24.00
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu*** w Pradze (pokoje 2, 3 osobowe z łazienka-
mi), 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.

NR IMPREZY TERMIN CENA

115/W/17 30.06 - 02.07.2017 r. 510 zł*, 540 zł

116/W/17 15.09 - 17.09.2017 r. 510 zł*, 540 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 220 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. 50 zł/os. i 300 CZK. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

054/W/17 16.06 - 18.06.2017 r. 690 zł

055/W/17 14.07 - 16.07.2017 r. 690 zł

056/W/17 13.10 – 15.10.2017 r. 650 zł
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. (koro-
ny czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ziemia Kłodzka – Góry Stołowe 
i Adrszpaskie Skały 

Praga – 3 dni
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Czechy

Czechy - Niemcy

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) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd trasą: Rzeszów - Kraków - Katowice - Cieszyn 
- Ołomuniec - Brno do miasta Telč (UNESCO). Zwiedzanie jednego 
z najpiękniejszych miast Republiki Czeskiej nazywanego również Morawską We-
necją, będącego prawdziwą perłą regionu Południowe Morawy. Zwiedzanie re-
nesansowego zamku będącego rekonstrukcją byłej królewskiej twierdzy wodnej, 
zdobionego w stylowe sale z kasetonowymi drewnianymi sufitami. Spacer po wy-
jątkowo urokliwym rynku z kompleksem domów renesansowych i barokowych, 
bogato ozdobionych szczytami i arkadami. Obiadokolacja w restauracji na Starów-
ce. 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 romantycz-
nego gotyku. Zwiedzanie „klejnotu” wśród miast Republiki Czeskiej - Czeskiego 
Krumlova (UNESCO), który w  swej bogatej historii pełnił rolę rezydencji najpo-
tężniejszych rodów szlacheckich w  państwie. Zwiedzanie z  miejscowym prze-

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Jeleniej Góry - miasta, 
którego założenie polska tradycja przypisuje Bolesławowi III Krzywoustemu Zwie-
dzanie rynku otoczonego zespołem zabytkowych i barokowych kamieniczek, kla-
sycystycznego Ratusza z XIII wieku oraz fontanny z barokowym posągiem Neptuna. 
Szklarska Poręba - największa stacja klimatyczna Dolnego Śląska z Wodospadem 
Szklarki i Wodospadem Kamieńczyka. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu w Tepli-
cach (po stronie czeskiej), zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Szwajcarii Saksońskiej. Bastei wspaniały widok 
z punktu widokowego na Dolinę Łaby (wysokość ok. 200 m). Zwiedzanie potężnej 

NR IMPREZY TERMIN CENA

045/W/17 27.07 – 30.07.2017 r. 870 zł
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę na-
leży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

117/W/17 06.07 – 09.07.2017 r. 880 zł

118/W/17 28.09 – 01.10.2017 r. 850 zł*, 880 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę na-
leży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Szlakiem zamków do perły 
średniowiecza - Czeskiego Krumlova
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4

Szwajcaria Saksońska
i Czeska - Drezno
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ZABYTKÓW
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ZABYTKÓW

wodnikiem drugiego w Czechach największego kompleksu budowli grodzkich 
i zamkowych, wybudowanego majestatycznie na członowej skale, nad doliną 
rzeki Wełtawy. Zamku, należącego ze względu na poziom architektoniczny, tra-
dycję kulturową i wielkość, do najznakomitszych zabytków środkowej Europy. 
Obiadokolacja, nocny spacer malowniczymi uliczkami średniowiecznego mia-
steczka, 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, 
kryształowymi 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 przebudowany został w XVI wieku na renesansową rezydencję zdobioną 
cennymi, gotyckimi obrazami i okazałym barbakanem. Przejazd do miasta Ta-
bor związanego z działalnością husytów. Husyci na czele z Janem Žižką z Troc-
nova założyli tu w roku 1420 obóz polowy. Znaczącym zabytkiem jest zamek 
gotycki i  ratusz. Przejazd do zabytkowego, górniczego miasta - Kutna Hora. 
Zwiedzanie gotyckiej Katedry św. Barbary oraz historycznej Starówki - archi-
tektonicznego klejnotu o znaczeniu europejskim (UNESCO), ossuarium (Kapli-
ca Czaszek). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, przejazd do jednego z  piękniejszych miast – Litomyśla ; 
miasta renesansu i  muzyki, znanego również z  tego, że przez jego podłużny 
rynek prowadziła droga łącząca Czechy i Morawy. Zwiedzanie XVI wiecznego 
renesansowego zamku (UNESCO). To tam właśnie w roku 1824 w miejscowym 
browarze urodził się znany kompozytor Bedřich Smetana (autor czeskiej ope-
ry narodowej). Przejazd do Bouzova, zwiedzanie jednego z  najpiękniejszych 
w czeskim kraju, romantycznego - neogotyckiego zamku stojącego wśród la-
sów, który jest bardzo popularny wśród filmowców z Czech i zagranicy. Przejazd 
przez Ołomuniec, Ostrawę (przejście graniczne ok.19.30) do Rzeszowa - plano-
wany przyjazd w późnych godzinach nocnych (ok. godz. 24.00).

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): bile-
ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 1300 CZK/
os. (korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

twierdzy saksońskiej Koenigstein (nigdy nie zdobytej, największej w Niemczech). 
Przejazd zabytkowym tramwajem w Dolinę Kirnitsch, zwiedzanie Jaskini Kuhstall 
i pięknej panoramy ze wzgórza. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Szwajcaria Czeska: wyjątkowy zabytek przyrody – Pra-
včická brana (Prawiczka Brama), spacer na największą naturalną bramę skalną 
(z piaskowca) znajdującą się na naszym kontynencie. Spływ łodziami malowni-
czym przełomem rzeki Kamienice – głęboką doliną rzeczną wyżłobioną erozyjną 
działalnością rzeki, w  mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców środ-
kowego turonu. To jedna z wielu atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii, gdzie 
wzdłuż wodnego biegu rzeki układają się piaszczyste aluwialne osady. Powrót do 
Děčina, wieczorny spacer po malowniczym rynku miasta. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Drezna, zwiedzanie „miasta baroku”: spacer po 
Starówce, Zwinger – architektoniczny klejnot miasta. Powrót do kraju przez Zgo-
rzelec, Legnicę, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 
03.00 (dnia następnego).

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywie-
nie: 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: Bilety wstępu, przewodnik miejscowy oraz inne opłaty obligatoryjne sta-
nowią koszt dodatkowy [ok.20 zł/os. oraz 40 EUR/os.] Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport), a także wygodne i sprawdzone obuwie na wycieczkę 
pieszą.
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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 Torunia (UNESCO) - krótkie zwiedzanie 
z przewodnikiem, obiad. Przejazd do Gdyni, wieczorne wypłynięcie promu do 
Szwecji. Na promie znajdują się restauracje, sklep, bary i dyskoteka – we wła-
snym zakresie. Nocleg.
2 dzień: śniadanie na promie. Przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji, przejazd 
przez prowincje Blekinge i Skane. następnie do Danii przez 8-kilometrowy most 
Oresundsbron. Przejazd do stolicy Danii Kopenhagi; rezydencja królewska 
Amalienborg, Syrenka i  zamek Christiansborg, zwiedzanie browaru Calsberg. 
Czas wolny. Rejs po kanałach Kopenhagi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Szwecji, zwiedzanie Malmö 
z autokaru – przejazd koło zamku, przystanek nad brzegiem morza w dzielnicy 
Vastra Hamnen koło wieżowca Turning Torso. Wizyta w katedrze w Lund i spacer 
po najstarszej części uniwersytetu. Przejazd do Ystad – krótki spacer po starym 
mieście, czas wolny. Przystanek w nadmorskiej wiosce Kaseberga - Ales stenar 
– tajemniczy prehistoryczny zabytek, głazy ustawione w  kształt 70-metrowej 
długości łodzi. Krótka wizyta w Ahus (jeżeli czas pozwoli), miasteczko znane ze 
swojej średniowiecznej historii i fabryka wódek Absolut. Powrót na terminal pro-
mowy w Karlskronie, wieczorem wypłynięcie promu. Kolacja na promie, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przypłynięcie promu do Gdyni. Przejazd do Malborka - zwie-
dzanie zamku krzyżackiego. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

173/W/17 23.08 – 26.08.2017 r. 1330 - zł*
1360 - 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 autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi [1 w hotelu lub w hostelu w Kopenhadze 
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 2 noclegi na promie (kabiny 2 os.)], wyżywienie: 3 
śniadania, 1 obiad, 1 obiadokolacja, 1 kolacja na promie: danie główne z jarzyn-
ką, bufet sałatkowy + napój, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszty dodatkowe stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, przejazd mostem Øresundsbron, 
inne obligatoryjne opłaty: ok. 200 zł/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny - 10 zł/os.
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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  obrazami największych impresjonistów: Claude Monet - Maki w  pobliżu Argen-
teuil 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

163/W/17 08.07 – 14.07.2017 r. 1490 zł

164/W/17 12.08 – 18.08.2017 r. 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 pilota - przewodnika, 5 noclegów (pokoje 2,3 os. z łazienkami) [1 nocleg 
w hotelu w Niemczech, 4 noclegi w Paryżu lub okolicy Paryża w hotelu **/***], 
wyżywienie: 5 śniadań, 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, 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). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.
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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. Paraskewi. Zwiedzanie Me-
teorów – 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

051/W/17 07.07 – 16.07.2017 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 grecki), 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. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. Uczest-
nicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport).
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10 Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez

Grecja
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Litwa

Litwa

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „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 zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Wilna (UNESCO) m.in.: katedra z kaplicą królewską, 
kościół św. Anny, muzeum A. Mickiewicza, Ostra Brama, kościół św. Teresy, cerkiew 
św. Ducha, Uniwersytet Wileński, pałac prezydencki, ulica Zamkowa, barokowy ko-
ściół 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 Wiel-
kich Książąt Litewskich, położonego na jeziornej wyspie, otoczonego murem 
i okrągłymi basztami, czas wolny – możliwość zakupów i spożycia kibinów (karaim-
skie pierożki z mięsem). Druskienniki - spacer z krótkim zwiedzaniem uzdrowiska. 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Kiejdan w XVI – XVII wieku należało do Ra-
dziwiłłów. Zwiedzanie miasta m.in.: zbór kalwiński z kryptami Radziwiłłów, rynek 
z zespołem synagog, ratusz. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Kłajpedy - przeprawa na Mierzeję Kurońską (UNE-
SCO). Delfinarium z  występami delfinów. Juodkrante – spacer po tz. „Wzgórzu 
Wiedźm“, Nida - drewniane domy rybaków, piękne wydmy wraz z zegarem – kalen-
darzem słonecznym. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Połągi - zwiedzanie: Park Botaniczny z Górą Bi-
ruty, grota Matki Bożej z  Lourdes ufundowana przez Tyszkiewiczów, Muzeum 
Bursztynu w Pałacu Tyszkiewiczów z unikatową kolekcją przedmiotów wykona-
nych z  bursztynu oraz trzeci pod względem wielkości bursztyn w  Europie “Ka-
mień Słońca” Spacer al. Basanaviciaus z mnóstwem sklepików, kawiarenek oraz 
molo. Kretynga - zwiedzanie: Kościoła Zwiastowania NMP wraz z klasztorem – 
ufundowany przez hetmana wielkiego Jana Karola Chodkiewicza jako wotum za 

NR IMPREZY TERMIN CENA

165/W/17 29.04 - 02.05.2017 r. 790 zł

166/W/17 10.08 - 13.08.2017 r. 790 zł
Wpisowe w kwocie 310 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę na-
leży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

174/W/17 05.09 - 09.09.2017 r. 970 zł
Wpisowe w kwocie 310 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-przewodnika, 4 noclegi w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os z łazien-
kami), wyżywienie: 4 śniadania, 4 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): bi-
lety do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryj-
ne opłaty: ok. 45 EUR/os. + 10 zł/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport).

Wilno - Troki - Kowno

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Kiejdany - Mierzeja Kurońska
- Telsze

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

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.

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 po stronie Polskiej (poko-
je 2,3 os. z łazienkami)], wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpiecze-
nie: 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 do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne 
opłaty: 20 EUR/os; rejs statkiem – 30 zł/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

zwycięstwo w bitwie pod Kircholmem. Kościół posiada największy drewniany 
ołtarz na Litwie ( 16 m wysokości i 8 m szerokości), znajduje się w nim 21 rzeźb. 
Telsze - stolica Żmudzi. Miasto w którym pierwszy kościół drewniany ufundo-
wał król Zygmunt III Waza. Spacer po starówce; kościół św. Stanisława, posiada-
jący dwa główne ołtarze położone na dwóch poziomach. W mieście znajduje 
się wiele rzeźb niedźwiadków. Płunge - pałac Ogińskich. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Kowno – zwiedzanie miasta m.in.: zamek, ratusz, katedra św. 
Piotra i Pawła, Dom Perkuna. Zwiedzanie fabryki alkoholu,,Stumbras“ wraz z de-
gustacją i możliwością nabycia rzadkich rodzajów trunków. Przejazd do Polski.
Zakwaterowanie w Augustowie lub okolicy. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Białowieża - rezerwat pokazowy żubrów, Hajnówka - muro-
wana cerkiew o nowoczesnej architekturze. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.00.

NOWOŚĆ
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NR IMPREZY TERMIN CENA

052/W/17 02.07 – 08.07.2017 r. 1360 zł*, 1380 zł

053/W/17 13.08 – 19.08.2017 r. 1360 zł*, 1380 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 200 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 hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami)], 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.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, prom oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 80 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przekroczenie granicy. Kiejdany - zwiedzanie miasta m.in.: zbór kal-
wiński fundowany przez Radziwiłłów, zespół domów mieszkalnych, Stary Rynek 
z zespołem synagog i Rynek Wielki z ratuszem, czas wolny. Przejazd do Szawli 
- Góra Krzyży, gdzie znajduje się około 150 tys. symboli męki Chrystusa. Krzyże 
wykonane z drewna, proste czy też w formie kapliczek stawiano na wzgórzu od 
czasów powstań narodowych: styczniowego i listopadowego. Za czasów Zw. Ra-
dzieckiego były oznaką przywiązania Litwinów do katolicyzmu i walki o własną 
tożsamość. Czas wolny – spacer. Przejazd do Rygi – zakwaterowanie, obiadoko-
lacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Ryga (UNESCO) - zwiedzanie m.in. Starego Miasto - Zamek 
Ryski, katedra św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bra-
cia”, koszary Jakuba, mury miejskie, Mała i Wielka Gildia, Conventa Seta, kościół 
św. Piotra, Dom Czarnogłowych, katedra luterańska NMP, czas wolny, obiadoko-
lacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Tallina (UNESCO) - zwiedzanie pięknie położonej 
stolicy Estonii nazywanej „Perłą Bałtyku” lub „Florencją Północy”. Największe wra-
żenie robi Stare Miasto stanowiące jeden z najciekawszych zespołów architektury 
średniowiecznej w Europie. Spacer po średniowiecznej starówce, otoczonej potęż-
nym systemem fortyfikacji miejskich z licznymi wieżyczkami i basztami: zamek To-
ompea - obecnie siedziba parlamentu, Wieża Hermana, średniowieczny rynek z XIV 
w. z okazałym ratuszem, 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. Zwiedzanie katedry Luterańskiej i pałacu 
Kadriorg. Podziwianie z wzgórza Toompea panoramy miasta i portu. Zakwaterowa-
nie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie (pakiet), przyjazd do portu, przeprawa promowa do Helsi-
nek – zwiedzanie miasta. Esplanadi – reprezentacyjna ulica miasta skupiająca 
wokół siebie najważniejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Katedrą Luterań-
ską, Sobór Uspienski z bogatym ikonostasem, Pałac Prezydencki, najstarszy targ 
w Helsinkach „Market Squere”, stadion olimpijski, kościół „W skale”. Obiadokola-
cja w Helsinkach. Nocny powrót promem do Tallina ok. 24.00. Powrót do hotelu 
na nocleg.
6 dzień: śniadanie, Kieś – zwiedzanie zamku gotyckiego. Przejazd do krainy Li-
wonii – Park Narodowy Gauja zw. Łotewską Szwajcarią; przejazd kolejką linową 
nad doliną rzeki Gauja oraz spacer wzdłuż PN do Turaidy (Jaskinia Gutmana i Ja-
skinia Diabłów). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Powrót do Polski przejazd przez Łotwę i Litwę. Planowany 
przyjazd do Polski ok. godz. 14.00, Rzeszów ok. godz. 23.45.
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Obiadokolacja w  restauracji, nocny przejazd. Planowany powrót do Polski ok. 
godz. 22.00.
5 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godziny 5.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

126/W/17 06.09 - 10.09.2017 r. 1150 zł*, 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-przewodnika, 3 noclegi w hotelu **/***(w okolicy Erfurtu) -pokoje 2, 
3 os. z łazienkami, wyżywienie: 3 śniadania i 4 obiadokolacje, 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): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 60 EUR/os.
Uczestnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport) Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przyjazd do Görlitz (granicznego miasta), które posia-
da niezaburzony układ przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. 
To jedno z  najpiękniejszych miast w  całych Niemczech, szczęśliwie ocalone 
(niezniszczone przez wojnę czy klęski) szczyci się największą ilością odrestau-
rowanych zabytków w kraju naszych zachodnich sąsiadów, tworząc mały archi-
tektoniczny cud. Przejazd do Freibergu, pięknego renesansowego miasteczka 
z wystawą kolekcji Terra Mineralia i Kościołem St.Marien z romańskim portalem 
(Goldene Pforte). Przejazd w okolice Erfurtu. Zakwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Erfurtu – stolicy kraju związkowego Turyngii, 
która pomimo burzliwych dziejów zachowała dużą liczbę zabytków i obiektów 
sakralnych, m.in.: górującą nad miastem Katedrę (Mariendom) z największym na 
świecie samodzielnym średniowiecznym dzwonem Gloriosa i kościół Św. Sewe-
ra. Rynek z neogotyckim ratuszem, na którym widnieją sceny z życia M. Luthra, 
niezwykły Most Kramarzy, Stara Synagoga (najstarsza zachowana synagoga Eu-
ropy), w której zobaczymy skarb z niezwykłym pierścieniem weselnym. Przejazd 
do Eisenach - zwiedzanie historycznego centrum miasta: Dom J.S. Bacha, dom 
M. Luthra (tam spędził 3 lata podczas nauki szkolnej), zamek Wartburg. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych możliwość wieczornego spaceru po histo-
rycznym centrum. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Weimaru - najsłynniejszego centrum niemiec-
kiego oświecenia, gdzie żyli i tworzyli słynni klasycy weimarscy (to tam powstał 
słynny ruch artystyczny Bauhaus). Zwiedzanie miasta: Rynek z neogotyckim ra-
tuszem, zielony Zamek z cennymi dziełami Goethego i biblią M.Luthra z 1534 r., 
domy Goethego, Schillera, Cranacha i Liszta oraz J.G Herdera (jednego z najsłyn-
niejszych niemieckich filozofów urodzonego w Morągu niedaleko Olsztyna) . Stary 
Cmentarz z miejscem pochówku Schillera i Goethego, odrestaurowany kościół 
św. Piotra i Pawła, gdzie zobaczymy ołtarz L.Cranacha (ojca i syna), epitafia ksią-
żąt z linii saksońsko-weimarskiej oraz grób J.G.Herdera. Powrót do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Naumburga z katedrę św. Piotra i Pawła – perłą 
architektury i sztuki romańskiej oraz gotyckiej, manierystyczny rynek. Przejazd 
do Lipska; renesansowy rynek ze ratuszem i kościołem św. Tomasza z grobem 
J.S.Bacha oraz Domem Królewskim, którego nazwa jest związana z  pobytem 
króla Polski Augusta II Mocnego. Plac zwany Naschmarkt (targ łakoci) z  XVII-
-wiecznym, barokowym gmachem Starej Giełdy oraz pomnikiem związanego 
z miastem J.Goethego. Pomnik Bitwy Narodów upamiętniający największą bi-
twę okresu napoleońskiego (1813 r.) – najwyższa budowla pomnikowa Europy. 
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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), m.in. 
pałac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na 
której znajduje się Dom Mozarta, Katedra św. Ruprechta, Residenzplatz, 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 urokliwym 
parku do zamku Herrenchiemsee, największego zamku Ludwika Bawarskiego, 
będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych fon-
tann, rejs powrotny na stały ląd. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zamki Ludwika II Bawarskiego; zwiedzanie zamku Linderhof 
otoczonego imponującymi ogrodami łączącymi w sobie style baroku i włoskie-
go renesansu, w którym król spędził sporą cześć życia. Widok na zamek Hohen-
schwangau, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. Spacer na wzgó-
rze, gdzie wśród przepaści i jezior położony jest baśniowy zamek Neuschwan-
stein. Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika II - symbolu zamków 
bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na Most Marii - Ma-
rienbrücke, przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepa-
ścią z wodospadem na dnie, czas wolny na zakup pamiątek. Wizyta w centrum 
uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, które ze względu na odbywające się 
w nim musicale na temat króla Ludwiga II nazywane jest miasteczkiem musi-
calowym, spacer po urokliwej 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 Lu-
dwika Bawarskiego. Przejazd metrem do centrum miasta i zwiedzanie monachij-
skiej starówki: wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim będą-
cym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeon-
splatz – 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 
znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubio-
ne miejsce Adolfa Hitlera, który w niej właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, 

NR IMPREZY TERMIN CENA

143/W/17 27.06 - 01.07.2017 r. 1160 zł*, 1180 zł

144/W/17 22.08 - 26.08.2017 r. 1160 zł*, 1180 zł

145/W/17 19.09 - 23.09.2017 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), wy-
żywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (płatność na miejscu): bilety wstępu, lo-
kalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 65 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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Bawaria

- w alpejskiej krainie baśniowych zamków 

Niemcy

obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwo-
itych 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.
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warownią na ziemiach polskich. Starówka legnicka z barokowym Starym Ratu-
szem, Kamienice Śledziowe tzw. „Śledziówki”, Kościół ewangelicko-augsburski 
M. Panny. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 24.00

NR IMPREZY TERMIN CENA

120/W/17 22.06 - 25.06.2017 r. 810 zł*, 830 zł 
* członkowie PTTK
wpisowe w kwocie 330 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 **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryjne 
stanowią koszt dodatkowy ok. 40 EUR/os. i ok. 50 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Brzegu – zwiedzanie Zamku Książąt 
Brzeskich nazywanego „Śląskim Wawelem”. Atrakcją miasta jest m.in.: Muzeum 
Piastów Śląskich, gotycki kościół św. Mikołaja, Rynek z XIV w. z ratuszem i budyn-
kami posiadającymi ślepe okna (blendy) oraz barokowy kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Przejazd do Jeleniej Góry – zwiedzanie historycznego i ma-
lowniczego miasta na Dolnym Śląsku. Piękny jeleniogórski Rynek z  barokową 
zabudową i  dawną studnią miejską ozdobioną posągiem Neptuna, gotycka 
świątynia pod wezwaniem św. Erazma i Pankracego, średniowieczne fortyfika-
cje - Brama Wojanowska, baszta Grodzka, wieża Zamkowa i fragmenty murów 
obronnych przypominające o długiej historii miasta. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Görlitz, granicznego miasta, które posiada 
niezaburzony układ przestrzenny i  zabytki ze wszystkich epok historycznych. 
To jedno z  najpiękniejszych miast w  całych Niemczech szczyci się największą 
ilością odrestaurowanych zabytków w kraju naszych zachodnich sąsiadów, two-
rząc mały architektoniczny cud - szczęśliwie ocalone, niezniszczone przez wojnę 
czy klęski. Przejazd do Cottbus - miasta z najładniejszym teatrem Europy w stylu 
secesyjnym, dominującą wieżą kościoła „Oberkirche” oraz okazałymi mieszczań-
skimi kamienicami i barokowymi fasadami. Wyjazd do Forst na Dni świąteczne 
Ogrodu Różanego (12000 ogrodów tematycznych). Noc iluminacji świetlnych 
- romantyczna impreza z muzami, aktorami i muzykami pojawiającymi się mię-
dzy pergolami i rzeźbami w różanym ogrodzie - wybór Królowej Róż. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Branitz - zwiedzanie Parku Księcia Pücklera. 
Wycieczka łodzią kanałami Szprewy w miejscowości Burg. Zwiedzanie manufak-
tury czekolady „ Confiserie Felicitas” w Hornow (degustacja i zakupy czekolady 
belgijskiej). Zwiedzanie olbrzymiej szklanej piramidy „Cristalica” – sklep firmowy, 
zakupy. Przejazd do Forst na Dni świąteczne Ogrodu Różanego, w którym po-
dziwiać można ok. 40 000 krzewów różanych w ponad 700 odmianach - praw-
dziwy raj dla miłośników róż. Wieczorna impreza „Noc tysiąca świateł”, spacer po 
bajkowo oświetlonym parku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Bolkowa - zwiedzanie wzniesionego na wzgó-
rzu zamku, powstałego za panowania Bolka I, z  jedyną na ziemiach polskich 
czterokondygnacyjną wieżą obronną. Przejazd do Jawora – zwiedzanie baroko-
wego Kościoła Pokoju (UNESCO), który powstał z materiałów nietrwałych: drew-
na, słomy i gliny, a wyróżnia się na tle historii sztuki europejskiej II połowy XVII 
wieku ze względu na swą unikatowość i wysokie walory artystyczne. Przejazd 
do Legnicy – zwiedzanie Piastowskiego Zamku, który był pierwszą murowaną 
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Perły Dolnego Śląska i Saksonii
- Dni świąteczne Ogrodu Różanego
w Forst

Niemcy - Polska
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Program:
1 dzień: wyjazd wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 4.30. Przyjazd do Wdzydz Kiszewskich - położone nad 
jeziorem Wdzydze zwane przez miejscowych Kaszubskim Morzem. Zwiedzanie 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego, gdzie obejrzeć można 50 unikalnych obiek-
tów architektury regionalnej z XVII – XX wieku, pochodzących z całego obszaru 
Kaszub i Kociewia. Wieża widokowa. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Pojezierze Kaszubskie: przejazd do Łubiany do Zakładów Por-
celany Stołowej Lubiana – zwiedzanie zakładu, przejazd do Będomina – Muzeum 
Hymnu Narodowego i  miejsca urodzin Józefa Wybickiego twórcy hymnu pol-
skiego. Przejazd do Szymbarka do Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Skansen 
Budownictwa Drewnianego w Szymbarku, w którym największym zainteresowa-
niem cieszą się obiekty takie jak: Dom do góry nogami, czyli symbol obalenia 
komunizmu, najdłuższa deska świata - 36 m i 83 cm oraz Dom Sybiraka. Wieżyca 
- wejście na Wieżycę (329 m wys.) oraz na wieżę widokową im. Jana Pawła II. 
Przejazd do Kartuz - miasteczka uchodzącego za stolicę najpiękniejszej części 
regionu czyli Szwajcarii Kaszubskiej, zwiedzanie gotyckiego kościoła po Kartuzach 
z dachem w kształcie wieka trumny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Kaszuby Północne tzw. NORDA. Wyjazd na Hel statkiem 
z Gdyni lub autokarem. Zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża - dla zwiedzają-
cych udostępniono dwa największe obiekty poniemieckie: Wieża kierowania 
ogniem o wysokości 30 m i stanowisko artyleryjskie baterii Schleswig-Holstein. 
Muzeum Rybackie mieszczące się w dawnym kościele protestanckim. Spacer pro-
menadą na cypel helski, wejście na plażę. Dla chętnych – pokazy karmienia fok. 
Jurata - spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie m.in.: cmentarz - gdzie pocho-
wani są ci, których pochłonęło morze. Przejazd autokarem przez Półwysep Hel-
ski – przez: Jastarnię - Kuźnicę (najwęższy fragment Półwyspu Helskiego 150 m), 
Chałupy do Władysławowa - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich z aleją gwiazd 
sportu, port rybacki. Przejazd do Pucka – gotycki kościół z XVI w., rynek z XIX 
w kamieniczkami, ratuszem, port, pomnik gen. Hallera, który w 1920 r. dokonał 
symbolicznych zaślubin Polski z  morzem. Przejazd w  miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Kalwaria Wejherowska - Jerozolima Kaszubska, którą stano-
wi 26 kaplic rozrzuconych pośród pięknego lasu bukowego. Przejazd do Jastrzę-
biej Góry - spacer nad morzem na Przylądek Rozewie. Z góry latarni rozciąga 
się wspaniały widok na okoliczne wioski, na morze i Półwysep Helski. Przejazd 
do Mechowa. Groty w Mechowie – to największa osobliwość przyrody nieoży-
wionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowią rzadki okaz formy, 

Kaszuby 

Polska

NR IMPREZY TERMIN CENA

155/W/17 01.08 - 05.08.2017 r. 1010 zł*, 1030 zł 
Wpisowe w kwocie 410 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, 4 noclegi w pensjonacie/ hotelu /*/**/*** (pokoje 2, 3 os. 
z  łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i  4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(10.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 110 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodno-
lodowcowych najmłodszego zlodowacenia. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Zwiedzanie gotyckiej Katedry Wniebowzięcia NMP w Pel-
plinie oraz Muzeum Diecezjalnego z perłą kolekcji, która stanowi Biblia Guttenber-
ga (jedyna w Polsce). Przyjazd do Rzeszowa w późnych godzinach wieczornych.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

156/W/17 11.07 - 15.07.2017 r. 910 zł*, 930 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

157/W/17 18.07 – 22.07.2017 r. 1160 - zł*, 1190 - zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opie-
ka pilota-przewodnika, 4 noclegi [2 w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami), 2 noclegi na promie (kabiny 2 os.)], wyżywienie: 4 śniada-
nia, 3 obiadokolacje, 1 kolacja na promie; danie główne + bar sałatkowy i na-
pój, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z  włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszty dodatkowe stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne 
opłaty: ok. 120 PLN/os. Warto zabrać ze sobą środki na bilety wstępu zakupy, 
posiłek w  czasie wolnym w  Karlskronie (ok. 100 SEK). Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej 
opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

Polska

Polska - Szwecja

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 Piknikiem 
Country, Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Kabaretową. Spacer prome-
nadą nad jeziorem Czos do amfiteatru, zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, 
wieża Bismarcka, dla dzieci pobyt w miasteczku westernowym „Mrongoville”. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Ryn – zamek pokrzyżacki (obecnie hotel), Kętrzyn – przejazd 
obok gotyckiego zamku krzyżackiego. Muzeum Mazurskie w  Owczarni, Gierłoż 
- kwatera główna Hitlera tzw. Wolfschanze (Wilczy Szaniec), Święta Lipka - zwie-

Niezapomnianą morską przygodę zapewni pełny zabawy rejs promem do szwedz-
kiej Karlskrony. Na promie można spędzić czas bawiąc się do rana w dyskotece, w ba-
rze lub grając w mini-kasynie. Natomiast dla osób aktywnych, podróż to doskonały 
czas na odpoczynek przed energicznym zwiedzaniem szwedzkiej Karskrony. 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) – stano-
wisko „M” o godz. 5.00, Przejazd do Torunia (UNESCO) – krótkie zwiedzanie miasta 
m.in.: rynek Staromiejski i Nowomiejski, ratusz, pomnik Kopernika, dom Koperni-
ka, katedra Świętych Janów, ruiny zamku krzyżackiego, obiadokolacja. Przejazd 
do Gdyni na terminal promowy, nocny turystyczno-rozrywkowy (dyskoteka) rejs 
promem do szwedzkiego miasta portowego Karlskrona, nocleg na promie.
2 dzień: śniadanie, przypłynięcie do Karlskrony – punkt widokowy Bryggareber-
get, widok na miasto, wycieczka objazdowa autokarem po mieście m. in. Nabrze-
że 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 prowincję Blekinge i Småland. Zwiedzanie 
Kalmaru: centrum na wyspie Kvarnholmen, katedra, dawne Stare Miasto, czas wol-

Mazury
 „Kraina Wielkich Jezior”
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Toruń – Trójmiasto
– szwedzka Karlskrona
– Malbork
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dzenie sanktuarium Maryjnego, Giżycko - Twierdza Boyen (z zewnątrz), marina 
giżycka, zabytkowy most obrotowy otwierany i zamykany ręcznie, zamek po-
krzyżacki (odrestaurowany, obecnie hotel). Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Mikołajki – okrzyknięte perłą i stolicą letnią Mazur, położo-
ne w sercu Krainy Wielkich Jezior. Spacer promenadą nad jeziorem Mikołajskim 
obok portu jachtowego, kościół ewangelicki, rynek miejski z fontanną Króla Sie-
lawa, rejs statkiem: Mikołajki - Ruciane Nida (z krótkim wpłynięciem na jezioro 
Śniardwy, jeżeli pozwoli na to pogoda). Wojnowo - klasztor starowierców (pra-
wosławnych). Spływ łodziami w  staro-mazurskim stylu po rzece Krutynia, 
jednej z najpiękniejszych rzek Polski. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Pojezierze Augustowsko-Su-
walskie: rejs statkiem trasą papieską do Studzienicznej – sanktuarium Maryjne 
(statek płynie przez śluzę w Przewięzi, która stanowi fragment Kanału Augustow-
skiego), przyjazd nad Jezioro Wigry – zwiedzanie dawnego klasztoru Kamedu-
łów. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Rzeszo-
wa, Tykocin - malowniczy rynek, pomnik S. Czarnieckiego oraz barokowy 
kościół św. Trójcy, alumnat wojskowy, okazała barokowa synagoga. Powrót 
w późnych godzinach wieczornych.

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, ubezpieczenie: 
NNW (10.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy, rejs statkiem oraz inne obligatoryjne opłaty 
- ok. 110 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

ny. Przejazd przez most Olandzki, widoki na cieśninę Kalmarską. Powrót na 
terminal promów w Karlskronie, odprawa biletowa. Wypłynięcie wieczorem 
z Karlskrony, rejs promem do Gdyni, kolacja i nocleg na promie.
3 dzień: śniadanie, przypłynięcie do Gdyni, zwiedzanie miasta: Skwer Ko-
ściuszki, Molo Południowe i  jego atrakcje: okręt Błyskawica, Dar Pomorza, 
zwiedzanie Oceanarium, przejazd do Sopotu, zwiedzanie miasta: spacer ulicą 
Monte Cassino, Krzywy Domek, Dom Zdrojowy, latarnia morska, spacer po 
molo i promenadą nadmorską, Opera Leśna, przejazd w miejsce zakwatero-
wania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Gdańska, zwiedzanie miasta: Westerplatte – 
miejsce bohaterstwa i pamięci, Brama Wyżynna, Przedbramie z Muzeum Bursz-
tynu, ulica Długa i Długi Targ (fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Panienka z Okien-
ka), Długie Pobrzeże, Wielki Żuraw, ulica Mariacka, kościół Mariacki, pomnik Soli-
darności, Oliwa – katedra, spacer po parku oliwskim, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku. Powrót do 
Rzeszowa z postojem na obiad (we własnym zakresie). Planowany przyjazd do 
Rzeszowa ok. 24.00.
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Trójmiasto to rozległa aglomeracja łącząca trzy miasta, leży niedaleko ujścia Wisły 
do Bałtyku. Trójmiasto cechuje wyjątkowe połączenie przeszłości z teraźniejszością: 
tysiącletni, zawsze postępowy i  kosmopolityczny, pełen wspaniałych zabytków 
Gdańsk, Sopot jako modny ośrodek wypoczynkowo – sanatoryjny, który w porów-
naniu z sąsiadami jest najmniejszy ale za to jest on najważniejszym ośrodkiem kultu-
ralnym oraz Gdynia: młode, dynamiczne miasto portowe.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 4.30, przejazd do Jelenia. Rejs Kanałem Elbląsko-Ostródzkim 
z kilkukrotnym przewożeniem statku po odcinkach lądowych (pochylnie) – jedy-
na taka atrakcja z ciekawymi rozwiązaniami hydrotechnicznymi na świecie oraz 
liczącym ok. 10 km torem wodnym przez rezerwat ornitologiczny „Jezioro Druzno” 
(miejsce wyjątkowo licznego występowania ptactwa wodnego, błotnego i  dra-
pieżców). Przejazd do Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Oliwa – koncert organowy zwiedzanie katedry i  parku. 
Przejazd do Gdańska - rejs statkiem pirackim na Westerplatte (cmentarz pole-
głych żołnierzy polskich, wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża). Zwiedzanie 
Gdańska; Pomnik Trzech Krzyży, Droga Królewska Muzeum Bursztynu, Kościół 
Mariacki z wejściem na wieżę, ulica Mariacka, Długie Pobrzeże z Żurawiem. Stare 
Miasto - droga królewska, Zielona Brama, spacer nad Motławą, Zbrojownia. Po-
wrót 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 stat-
kiem po porcie handlowym i wojennym. Spacer po ul. Świętojańskiej, ewentual-
nie 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.

Trójmiasto – Malbork 

Polska 

NR IMPREZY TERMIN CENA

083/W/17 28.06 – 01.07.2017 r. 690 zł* 720 zł

084/W/17 13.09 – 16.09.2017 r. 690 zł*720 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 290 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 lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wy-
żywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (10.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 200 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Rosja - Litwa - Łotwa - Estonia

Rumunia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 4.00, przejazd do Kowna - krótki spacer, zobaczymy m.in.: ko-
ściół 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) - zamek 
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 katedra 
NMP, zamek Toompea, Dolne Miasto: kompleks średniowiecznych kamieniczek 
Kolm Oede zwanych Trzy Siostry, kościół św. Olafa, Dom Bractwa Czarnogłowych, 
Apteka Magistracka, baszta Gruba Małgorzata, przejazd do St. Petersburga, zakwa-
terowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, St. Petersburg (UNESCO) - zwiedzanie miasta m. in.: Twierdza 
Pietropawłowska, Nabrzeże Uniwersyteckie, Cypel Wyspy Wasylewskiej, Cerkiew 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 21.00. Przejazd przez Barwinek, Słowację, Węgry.
2 dzień: przekroczenie granicy rumuńskiej ok. godz. 4.00 - wymiana waluty, Sa-
panta -„Wesoły Cmentarz” (UNESCO), Desesti – cerkiew z 1770 r. (UNESCO), piękna 
polichromia, Budesti – cerkiew z 1643 r. (UNESCO), Sarbi - steaza, rzeźbione bramy, 
Barsana – kompleks klasztorny z  jedną z  najwyższych budowli drewnianych na 
świecie, Ieud - najstarsza z marmaroskich cerkiewek - 1364 r. (UNESCO), muzeum 
regionalne. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Przełęcz Prislop (1416 m n.p.m.) – panora-
ma G. Rodniańskich i Karpat Marmaroskich, przejazd doliną Złotej Bystrzycy, Carli-

NR IMPREZY TERMIN CENA

085/W/17 17.06 – 24.06.2017 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 komu-
nikacji miejskiej, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie ok. 130 EUR/os. Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie. Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyj-
skiej: wypełniony formularz wizowy, 1 aktualne zdjęcie, paszport ważny min. 
180 dni; należy dostarczyć do biura na 25 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Koszt wizy + pośrednictwo 330 zł. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

NR IMPREZY TERMIN CENA

 025/W/17 03.07 - 08.07.2017 r. 1190 zł
Wpisowe w kwocie 480 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, 4 noclegi w hotelach/ ** lub pensjonatach (po-
koje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 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): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 20 EUR/os.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- 10 zł/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport) Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

St. Petersburg - „Białe Noce”

Maramures – Bukowina 
„Kraina drewnianych cerkiewek 
i malowanych monastyrów”

na Krwi, krążownik „Aurora”, obiadokolacja połączona z  wieczorem folklory-
stycznym, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania: Ermitaż (Pałac Zimowy), Aleksandro-New-
ska Ławra, plac i Sobór św. Izaaka, Peterhof - d. rezydencja carska, miasto par-
ków, pałaców i fontann, zwiedzanie Dolnego Parku, obiadokolacja. Nocleg Dla 
chętnych: nocne zwiedzanie miasta m.in.: zwodzone mosty – objazd 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, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Wilna, po drodze krótki postój na Górze Krzy-
ży. 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. Mic-
kiewicza, Uniwersytet, kościół św. Piotra i Pawła na Antykolu. Powrót do Polski 
- przejazd nocny przez terytorium Polski. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 
godziny 2.30 (dnia następnego).

baba – pomnik polskich legionistów, Voronet – monastyr z 1488 r. (UNESCO), 
słynny fresk „Sąd Ostateczny”, Humor - monastyr z  1530 r. (UNESCO), Cacica 
– Sanktuarium Czarnej Madonny Kaczyckiej, polonica, Sucevita - monastyr 
z 1584 r. (UNESCO), nazywany „testamentem sztuki mołdawskiej”), Marginea 
– centrum ceramiki ludowej, możliwość zakupienia miejscowych wyrobów, 
Suceava – przejazd przez miasto. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Hagigadar – ormiańska „świątynia speł-
nionych życzeń”, Rasca – monastyr z 1542 r., Targu Neamt – twierdza hospo-
darów mołdawskich, zdobyta przez J. Sobieskiego, Manastirea Neamt – jeden 
z największych w Mołdawii monastyrów z cerkwią z 1497 r., baptysterium, mu-
zeum klasztorne, kaplica czaszek, Jezioro Bicaz – największy sztuczny zbiornik 
w Karpatach. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Lacu Rosu – największe jezioro osuwiskowe Karpat (spa-
cer wokół jeziora ok. 1 godz.), wycieczka piesza ok. 2 – 3 godz. na Suhardul 
Mic (1345 m n.p.m.) – panorama G. Hasmas i Ceahlau, Wąwóz Bicaz – jeden 
z największych w Europie (spacer ok. 1 godz., liczne stragany z regionalnymi 
pamiątkami), Gheorgheni – spacer po miasteczku. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez krainę Szeklerów, Sovata 
– uzdrowisko, słone jezioro Lacu Ursu, wychodnie solne, Corund – centrum 
ludowej ceramiki (możliwość zakupu), powrót do Rzeszowa przez Cluj Napoca, 
Węgry. Barwinek ok. godz. 22.00. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.30.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” godz. 20.00. Przejazd przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przekroczenie granicy rumuńskiej ok. godz. 4.00 (wymiana waluty), Sa-
panta - zwiedzanie unikalnego „Wesołego Cmentarza”. Dolina Izy bogata w ma-
lownicze marmaroskie wioski z drewnianymi cerkwiami i bramami - zwiedzanie 
jednej z  nich. Przełęcz Prislop (1416 m n.p.m.) – panorama G. Rodniańskich 
i  Karpat Marmaroskich, przejazd doliną Złotej Bystrzycy, Carlibaba – pomnik 
polskich legionistów z I wojny. Przełęcz Mestecanis (widoki) - słynne malowa-
ne klasztory (wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO): 
Voronet i Humor. Przejazd do polskiej wioski Nowy Sołoniec - kościół, szkoła, 
Dom Polski. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd Suczawa - Botoszany - granica RO/MD (przejście 
graniczne Stanca/Costesti na zaporze na Prucie) - wjazd do Republiki Mołda-
wii i przejazd przez północną część kraju do Soroki - historyczna twierdza nad 
Dniestrem, widok na pałace cygańskie, przejazd w  kierunku stolicy republiki 
Kiszyniowa, po drodze historyczny monastyr Curchi (centrum mołdawskiego 
prawosławia, monumentalne cerkwie w stylu baroku rosyjskiego), Kiszyniów - 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kiszyniowa – m.in.: aleja Stefana Wielkiego, 
łuk tryumfalny, ratusz, parlament oraz inne monumentalne gmachy publiczne 
i pomniki. Zwiedzanie słynnych piwnic winnych pod Kiszyniowem (Cricova lub 
Milesti Mici ). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Tipova - unikalne monastyry wykute w  skale skarpy nad 
Dniestrem, Stare Orhei - unikalny kompleks krajobrazowo-historyczny w zako-
lu rzeki Rieut, ze średniowiecznymi skalnymi monastyrami, cerkwią, skansenem. 
Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Hincesti - w parku monumentalny pałac Manuc-beja i baj-
kowy pałacyk myśliwski, granica MD/RO (Leuseni nad Prutem) - powrót do Ru-
munii. Jassy – m.in.: cerkiew Trzech Hierarchów, pałac książęcy/kultury, katedra 
prawosławna i  katolicka, gmachy publiczne, uniwersytet. Przejazd w  miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Targu Neamt - ruiny monumentalnej twierdzy Neamt (zdo-
bytej przez Jana III Sobieskiego), przejazd wzdłuż jeziora Bicaz z widokiem na 
góry Ceahlau. Bicaz - dawny pałacyk myśliwski króla Rumunii, miejsce inter-
nowania prezydenta Mościckiego we wrześniu 1939 r. Skalny przełom Bicaz - 
osuwiskowe jezioro Lacu Rosu, uzdrowisko Sovata (nad jeziorem termalnym). 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie. Przejazd w kierunku granicy węgierskiej przez Targu Mures - 
Kluż (ew. krótki postój na ostatnie zakupy lub posiłek przed granicą). Powrót do 

Rumuński folklor 
i historyczna Besarabia

Rumunia - Mołdawia

NR IMPREZY TERMIN CENA

146/W/17 10.06 - 17.06.2017 r. 1440 zł *, 1470 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 580 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Polski przez Węgry, Słowację. Barwinek ok. godz. 20.30, przyjazd do Rzeszowa 
ok. godz. 22.00
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, 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.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bile-
ty wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) Ko-
lejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. 
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NR IMPREZY TERMIN CENA

026/W/17 03.07 - 08.07.2017 r. 1320 zł*, 1340 zł

027/W/17 14.08 - 19.08.2017 r. 1320 zł*, 1340 zł

028/W/17 18.09 - 23.09.2017 r. 1320 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 (po-
koje 2,3 os. z  łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, 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): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os. Uczestnicy wy-
cieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport) Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obliga-
toryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10zł/os.

Rumunia

Rumunia

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 najważ-
niejszych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: (dotyczy m-c maj i czerwiec): śniadanie, Sybin - średniowieczna starów-
ka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Scho-
dów, cerkiew prawosławna, Calnic - twierdza chłopska, Fagaras - zamek obronny 
( z  zewnątrz). Przejazd w  miejsce zakwaterowania do m. Bran, obiadokolacja, 
nocleg.
(dotyczy m-c sierpień): śniadanie, Sybin – miasto kultury europejskiej, średnio-
wieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłam-
ców, Pasaż Schodów, cerkiew prawosławna, przejazd widokową Drogą Transfo-
garaską nad Jezioro Balea Lac – krótki spacer po punktach widokowych, Faga-

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 najważ-
niejszych nekropoli Węgier. Przejazd w  miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.
2 dzień: śniadanie, Sybin - średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ra-
tusz, kościół ewangelicki, most kłamców, pasaż schodów, cerkiew prawosławna, 

NR IMPREZY TERMIN CENA

029/W/17 29.04 - 03.05.2017 r. 1210 zł
Wpisowe w kwocie 490 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, 4 noclegów w  hotelu **/*** lub pensjonacie 
(pokoje 2,3 os. z  łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i  4 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 oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 35 EUR/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. Uczest-
nicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Transylwania

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

5

Transylwania 5 dni

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

ras - zamek obronny (z zewnątrz). 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, 
Rasnov - twierdza chłopska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Tur-
ków 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, „Czar-
ny Kościół”, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obronne, 
Brama Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama, wycieczka pie-
sza: Poiana Brasov - wyjazd kolejką gondolową na Postavaru 1799 m. n.p.m. – 
spacer (ok.1 godz.) do schroniska (punkt widokowy). Obiadokolacja, nocleg
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Sighisoara - zwiedzanie miasta – cy-
tadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody 
szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwi-
nek ok. godz. 23.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 01.00 (dnia następnego).

Fagaras - zamek obronny (z zewnątrz). Rasnov - twierdza chłopska, swego 
czasu przez trzy lata oblegana przez Turków i nie zdobyta. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania do m. Bran, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Bran - jeden z  najsłynniejszych zamków Europy, wedle 
tradycji siedziba Drakuli, Brasov - zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, 
„Czarny Kościół”, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obron-
ne, Brama Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama miasta. Obia-
dokolacja, 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, przejazd przez widoko-
wą Przełęcz Fundata, spacer ok. 1 godz. Wąwozem Dambovicioarei. Obiado-
kolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Sighisoara - zwiedzanie miasta – cy-
tadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody 
szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Bar-
winek ok. godz. 22.00, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

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, Austrię, Niemcy. Przejazd do 
Liechtensteinu – zwiedzanie stolicy Vaduz: reprezentacyjna główna ulica mia-
sta. Zakwaterowanie w hotelu w Niemczech, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przyjazd do niezwykle urokliwej miejscowości Stein am Rhe-
in (Stein nad Renem), spacer zaułkami średniowiecznej starówki uważanej za 
jedną z najpiękniejszych w całej Szwajcarii, czas wolny, następnie rejs statkiem 
po Renie do Szafuzy wśród winnic i historycznych miasteczek, krótki spacer po 
zabytkowej części Szafuzy (Schaffhausen), miasta słynącego z charakterystycz-
nych kamienic z  oknami wykuszowymi, przejazd autokarem do Neuhausen, 
gdzie znajduje się największy w Europie wodospad Rheinfall (panorama 23-me-
trowej kaskady z zamku Laufen, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Zurychu, największego miasta Szwajca-
rii, spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod którą znajdują się największe bankowe skarb-
ce, taras widokowy Lindenhof - dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra z naj-
większą tarczą zegarową w  Europie, kościół Fraumünster z  witrażami autorstwa 
Marca Chagalla oraz Großmünster - świątynia, w której kazania głosił Ulrich Zwin-
gli, „ojciec” szwajcarskiej reformacji, czas wolny, następnie przejazd do Lucerny 
i spacer po starówce: m.in. średniowieczne, drewniane mosty - Kapellbrücke (Most 
Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński), fragmenty dawnych murów miejskich, 
urokliwe place starego miasta, pomnik śpiącego Lwa - jeden z najbardziej znanych 
w Szwajcarii, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd malowniczym szlakiem nad pięknie położone na tle 
Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, największe jezioro Niemiec, wizyta na Wy-
spie Reichenau – największej wyspie na jeziorze, wpisanej w 2000 roku na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, wyspa słynie z łagodnego klimatu, dzięki któ-
remu jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynkowych Niemców, możliwość za-
życia kąpieli w ciepłych wodach jeziora, następnie wejście na słynną Wyspę Kwia-
tów Mainau – kilku godzinny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym 
ogrodzie botanicznym z  najróżniejszymi kompozycjami i  wariacjami roślinnymi 
zajmującymi całą wyspę, wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, St. Moritz (Szwajcaria) – jest uważany za najstarszy i jeden 
z najbardziej znanych ośrodków narciarskich na świecie, spacer uliczkami, czas 
wolny. Przejazd kolejką Bernina Express (ok. 2 godzin) trasą: np. St. Moritz - Val-
poschiavo –Tirano. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg
6 dzień: śniadanie, przejazd do Mediolanu - stolicy regionu Lombardia i jednej 
z trzech światowych stolic mody. Zwiedzanie miasta m.in. Castello Sforzesco, Ka-
tedry (Duomo), Gallerii Vittorio Emanuele II, i Teatro alla Scala (z zewnątrz). Czas 
wolny na zakupy. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.

„Europejska Niagara“ - „Bernina Express”
- Mediolan - Werona - Wenecja 

Szwajcaria - Włochy

NR IMPREZY TERMIN CENA

159/W/17 30.06 - 08.07.2017 r. 2140 zł* 2170 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 580 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Werony - zwiedzanie zabytkowego centrum 
miasta m.in. Katedra, Dom Julii, Teatr rzymski z I wieku p.n.e., czas wolny. Padwa 
(UNESCO) - zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego wraz z grobem świętego, kaplicą 
relikwii i przylegającym klasztorem. Przejazd na nocleg w okolice Wenecji, obia-
dokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wypoczynek nad morzem – czas wolny. W  godzinach po-
południowych przepłyniecie do Wenecji (UNESCO) w okolice Placu św. Marka 
- zwiedzanie miasta m.in.: Plac św. Marka, dzwonnica (campanile), Torre dell’O-
rologio - wieża z zegarem, Procuratie - arkadowy budynek otaczający Plac św. 
Marka z  dwóch stron, Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto, czas 
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd do kraju, przejazd nocny.
9 dzień: Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 9.00, Rzeszów ok. godz. 13.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
3

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem tury-
stycznym, opieka pilota – przewodnika, 7 noclegów (4 noclegi w Niemczech, 3 
noclegi we Włoszech) w hotelach /**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywie-
nie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Koszt dodatkowy stanowią 
(obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd 
komunikacja miejską/kolejką oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 160 EUR/os. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi 
sty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł/os.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

128/W/17 11.05 - 14.05.2017 r. 640 zł*, 660 zł

129/W/17 29.06 - 02.07.2017 r. 640 zł*, 660 zł

130/W/17 03.08 - 06.08.2017 r. 640 zł*, 660 zł

131/W/17 28.09 - 01.10.2017 r. 640 zł*, 660 zł 

132/W/17 19.10 - 22.10.2017 r. 640 zł*, 660 zł
*członkowie PTTK
Świadczenia zawarte w cenie: opieka pilota-przewodnika, 3 nocle-
gi w hotelu /*/**/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 2 
obiadokolacje, 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. 70 USD/
os. + obligatoryjna opłata za przejazd pociągiem w klasie 1 (Przemyśl - Kijów - 
Przemyśl) – ok. 180 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny pasz-
port. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Ukraina

Program:
1 dzień: spotkanie na dworcu PKP (hol główny – kasy) w Przemyślu o godz. 13.45, 
przejazd pociągiem: Przemyśl – Kijów. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z  przewodnikiem m.in.: sobór św. Zofii 
(UNESCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie fre-
ski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, sobór Świętego Michała Archanioła (perła 
baroku ukraińskiego) cerkiew św. Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, czas wol-
ny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama. 
Obiadokolacja, nocleg.

Złote kopuły Kijowa
pociągiem

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3 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 rzym-
sko-katolicka św. Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 
2012. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie (we własnym zakresie). Wykwaterowanie ok. godz. 
05.30. Powrót pociągiem do Polski – Przemyśl. Około. godz. 13.25. Rozwią-
zanie wycieczki.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „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 spód-
nica, 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 - zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: sobór św. Zofii (UNE-
SCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie freski, pomnik 
Bohdana Chmielnickiego, sobór Świętego Michała Archanioła (perła baroku ukraiń-
skiego) cerkiew św. Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, czas wolny, Plac Kontraktowy, 
spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Ławra Kijowsko - Peczerska z grotami (UNESCO) - jeden z naj-

Złote kopuły Kijowa
i nie tylko

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

większych klasztorów prawosławnych w Europie, park Chwały, rejs statkiem 
(ok. 1.5 godz.), czas wolny, cerkiew św. Włodzimierza, katedra rzymsko-ka-
tolicka 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 (UNE-
SCO), Teatr Opery i  Baletu, katedra rzymskokatolicka z  kaplicą Boimów, czas 
wolny. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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NR IMPREZY TERMIN CENA

005/W/17 17.07 - 22.07.2017 r. 1030 zł*, 1050 zł

006/W/17 22.08 - 27.08.2017 r. 1050 zł
* członkowie PTTK
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.), wy-
żywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, NNW (15.000 zł), KL z włączeniem cho-
rób 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.
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Program:
1 dzień: wyjazd z  dworca autobusowego PKS w  Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) - stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta: 
cerkiew św. Jura, starówka z katedrą ormiańską, katedra rzymskokatolicka 
z  kaplicą Boimów, śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO); rynek 
z Kamienicą Królewską i Czarną, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, całodniowa wycieczka: Rohatyń – cerkiew św. Ducha 
(UNESCO), Stanisławów - kościół Jezuitów, kościół ormiański, synagoga, 
pomnik A.Mickiewicza, spacer ul. Sapieżyńską na dawny cmentarz, Bołszow-
ce – kościół Karmelitów Bosych, Stare Sioło – zamek Sieniawskich i Zasław-
skich, powrót do Lwowa, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania miasta Lwowa: cmentarz: Łyczakowski i Or-
ląt, panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej, czas wolny. Planowany wyjazd 
ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

NR IMPREZY TERMIN CENA

147/W/17 07.04 - 09.04.2017 r. 450 zł 

148/W/17 29.04 - 01.05.2017 r. 460 zł*, 480 zł

149/W/17 07.07 - 09.07.2017 r. 460 zł*, 480 zł

150/W/17 21.07 - 23.07.2017 r. 460 zł*, 480 zł

151/W/17 25.08 - 27.08.2017 r. 460 zł*, 480 zł

152/W/17 22.09 - 24.09.2017 r. 460 zł*, 480 zł

* członkowie PTTK

Wpisowe w kwocie 190 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 
śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg pro-
gramu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (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) - 
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., Stanisławów 
- kościół jezuitów, kościół ormiański, Buczacz -klasztor bazylianów, ratusz, 
kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Jazłowiec - klasztor sióstr Niepokalanek, 
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 w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Podhajce - jeden 
z najważniejszych ośrodków miejskich wyrosłych na szlaku najazdów tatarskich, 
kościół pw św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, zamek Sieniawskich, kościół 
farny, Świrz - zamek Świrskich, Stare Sioło - zamek 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 [1x w hotelu, 2 x dom pielgrzyma (po-
koje 2,3 os.)], wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, wstępy do zwiedza-
nych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

003/W/17 15.06 - 18.06.2017 r. 650 zł

004/W/17 13.07 – 16.07.2017 r. 650 zł

Wpisowe w kwocie 260 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie..

Lwów i Podole

Lwów i Stanisławów

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

1

2
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NR IMPREZY TERMIN CENA

010/W/17 12.08 - 15.08.2017 r. 620 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 we 
Lwowie (pokoje 2 os. z łazienkami lub typu studio 2 + 2 os. ), wyżywienie: 3 śnia-
dania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu 
(nie obejmuje udziału w spektaklu), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: ** Bilet na spektakl w operze lwowskiej płatny dodatkowo ok. 200 
UAH/os. 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. 7.00. Sambor - kościół farny, rynek, kościół pojezuicki, cerkiew 
z cudowną ikoną. Drohobycz - kościół św. Bartłomieja, dom B. Schulza, cerkiew 
drewniana św. Jerzego (UNESCO). Przejazd do Truskawca, który w II Rzeczpospo-
litej uważany był za drugie po Krynicy polskie uzdrowisko. Dziś Truskawiec słynie 
przede wszystkim z „Naftusi”. Woda z tego źródła jest unikatem na skalę światową 
- degustacja, czas wolny. W godzinach wieczornych przyjazd do Lwowa - zakwa-
terowanie 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 hitle-
rowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni i  członków 
ich rodzin; śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO) - rynek z Kamienicą 
Królewską, czas wolny, ratusz, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, kate-

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 Lwowa: 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

086/W/17 25.03 - 26.03.2017 r. 260 zł
087/W/17 29.04 - 30.04.2017 r. 280 zł
088/W/17 01.05 - 02.05.2017 r. 280 zł
089/W/17 13.05 - 14.05.2017 r. 280 zł
090/W/17 27.05 - 28.05.2017 r. 280 zł
091/W/17 10.06 - 11.06.2017 r. 280 zł
092/W/17 17.06 - 18.06.2017 r. 280 zł
093/W/17 01.07 - 02.07.2017 r. 280 zł
094/W/17 08.07 - 09.07.2017 r. 280 zł
095/W/17 15.07 - 16.07.2017 r. 280 zł
096/W/17 22.07 - 23.07.2017 r. 280 zł
097/W/17 29.07 - 30.07.2017 r. 280 zł
098/W/17 05.08 - 06.08.2017 r. 280 zł
099/W/17 12.08 - 13.08.2017 r. 280 zł
100/W/17 19.08 - 20.08.2017 r. 280 zł
101/W/17 26.08 - 27.08.2017 r. 280 zł
102/W/17 02.09 - 03.09.2017 r. 280 zł
103/W/17 09.09 - 10.09.2017 r. 280 zł
104/W/17 16.09 - 17.09.2017 r. 280 zł
105/W/17 23.09 - 24.09.2017 r. 280 zł
106/W/17 30.09 - 01.10.2017 r. 280 zł
107/W/17 07.10 - 08.10.2017 r. 270 zł
108/W/17 21.10 - 22.10.2017 r. 270 zł
109/W/17 11.11 - 12.11.2017 r. 270 zł
110/W/17 25.11 - 26.11.2017 r. 260 zł
111/W/17 09.12 - 10.12.2017 r. 260 zł

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.

Lwów - Truskawiec
- Drohobycz - Żółkiew

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

2

Lwów

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

dra ormiańska, spacer Prospektem Swobody – pomnik Adama Mickiewicza, 
opera lwowska (zwiedzanie - spektakl**), 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
1

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Olesko - zamek Sobieskich, Podhorce - zamek Ko-
niecpolskich, Podkamień - były kościół i klasztor dominikanów. 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), Wiśniowiec 
- pałac i park Wiśniowieckich i Mniszchów. Powrót w miejsce zakwaterowa-
nia, 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 Szkaplerz-
nej, Jazłowiec -zamek, klasztor, Skała Podolska - pałac Tarłów, Kamieniec 
Podolski - katedra św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły: 
franciszkanów, dominikanów, trynitarzy. Zakwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Kamieniec Podolski - zwiedzanie zamku/twierdzy, 
Chocim - chocimska forteca, Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr 
i Zbrucz, Krzywcze – zwiedzanie jaskini – tzw. podziemna perła Podola. Po-
wrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Czerniowce – krótkie zwiedzanie 
miasta m.in.: ratusz, gmach Banku Państwowego, Pałac Metropolitów Buko-
wińskich /obecnie zespół uniwersytecki/, Kołomyja - muzeum „huculskie”, 
Stanisławów – zwiedzanie miasta m.in.: kościoły w tym były kościół ormiań-
ski - cudowny obraz MB dziś jest w  Gdańsku, synagoga. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Drohobycz - zwiedzanie miasta Bru-
nona Schulza, kościół farny, cerkiew św. Jura, Truskawiec - spacer depta-
kiem, czas wolny - degustacja Naftusi. Przyjazd do Polski ok. godz.18.00, 
Rzeszów. ok. 20.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opie-
ka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 5 noclegów w pokojach 2,3 os. 
z łazienkami (5 noclegi w hotelu/**), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, bile-
ty wstępu 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.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

011/W/17 07.08-12.08.2017 r. 890 zł
Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „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 (zwiedza-
nie - spektakl*), nocleg.
2 dzień: śniadanie, Stare Sioło – zamek Sieniawskich i Zasławskich, Świrz – 
pałac Świrskich i Cetnerów, Uniów – klasztor Studytów, Zadwórze – Polskie 
Termopile (bitwa z bolszewikami w 1920 r.), obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra grekokatolicka św. Jura, 
cmentarz: Łyczakowski i  Orląt, katedra rzymskokatolicka 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, Rze-
szów ok. godz. 21.30.

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 2,2 os.), wyżywienie: 2 
obiadokolacje, 2 śniadania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg pro-
gramu (nie obejmuje udziału w spektaklu), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

121/W/17 04.05 – 06.05.2017 r. 470 zł

122/W/17 14.06 – 16.06.2017 r. 470 zł

123/W/17 04.08 – 06.08.2017 r. 450 zł*, 470 zł 

* członkowie PTTK

Lwów i Polskie Termopile

Największe atrakcje Podola 
oraz Wołyń i Huculszczyzna

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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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 odwoła-
ne spektakle). W terminach w których uczestnicy wyjazdu wybiorą udział w spek-
taklu w operze lwowskiej program może ulec częściowej modyfikacji. W okresie 
wakacyjnym opera lwowska nie wystawia żadnych spektakli.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00, przejazd na Ukrainę, Rohatyń - drewniana cerkiew pw. św. 
Ducha z XVII w. (UNESCO), Bołszowce – klasztor Karmelitów Bosych, Stanisła-
wów - kościół Jezuitów, kościół ormiański, Buczacz - klasztor Bazylianów, ratusz, 
kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Jazłowiec - zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2 dzień: śniadanie, Jazłowiec - zamek, klasztor, Czerwonogród – wodospad na 
Dzurynie (największy wodospad na Podolu), pałac Ponińskich, most graniczny 
na Dniestrze, Zaleszczyki – Krzywcza Jaskinia, Okopy św. Trójcy - panorama na 
Dniestr i Zbrucz. Kamieniec Podolski - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

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 – zakwaterowanie, 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. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Beresteczko - miejsce bitwy polsko - kozackiej w 1651 r., Ło-
patyń - kościół parafialny, grób gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu, Brody 

NR IMPREZY TERMIN CENA

013/W/17 06.07 - 09.07.2017 r. 650 zł*, 670 zł

014/W/17 12.09 - 15.09.2017 r. 650 zł*, 670 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 270 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 /** 
(pokoje 2, 3 os.), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem 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.

Podole

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

Wołyńskim Szlakiem

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

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, Skała Podolska - zamek Lanckorońskich, Podhajce - je-
den z najważniejszych ośrodków miejskich wyrosłych na szlaku najazdów 
tatarskich, kościół pw. św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, zamek Sie-
niawskich, kościół farny. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rze-
szów ok. godz. 22.00.

- 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). Powrót w miejsce zakwaterowania, 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 na kawę, Złoczów - zamek Sienieńskich, Górków, 
Sobieskich, 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

1

NR IMPREZY TERMIN CENA

012/W/17 18.05 - 21.05.2017 r. 640 zł*, 660 zł 

124/W/17 10.06 - 13.06.2017 r. 640 zł*, 660 zł

125/W/17 07.09 - 10.09.2017 r. 640 zł*, 660 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 260 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, 3 noclegi [1 w  domu pielgrzyma, 2 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.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Sambor – spacer po mieście, przełęcz Użocka, Użok 
– cerkiew św. Michała Archanioła (UNESCO), Użhorod - spacer uliczkami mia-
sta, Mukaczewo – degustacja win. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Mukaczewo – zwiedzanie zamku i spacer po mieście, sa-
natorium Karpaty (Pałac Myśliwski hrabiego Schönborn), Kosino – pobyt na 
basenach z wodami termalnymi (3 godz. kuracji – koszt dodatkowy). Powrót 
do Mukaczewa, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Iza – degustacja serów zakarpackich, przejazd przez punkt 
geograficzny „Centrum Europy”, przełęcz Jabłonicka (Tatarska) – targ hucul-
ski, Bukowel – największy ośrodek narciarski na Ukrainie, możliwość wyjazdu 
wyciągiem na górę Bukowel – panorama Gorganów i Świdowca, Polanica – za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Worochta, przełęcz Krzywopilska, Żabie – muzeum hucul-
skie R. Kumłyka, Kosów, Kuty – dawna granica polsko-rumuńska, Starożyniec, 
Czerniowce – zwiedzanie miasta (kościół św. Krzyża), teatr, ratusz, cerkiew św. 
Mikołaja, synagoga. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d zwiedzania miasta – pałac Metropolitów Bukowińskich, 
Śniatyń – ratusz, cmentarz, Kołomyja – muzeum huculskie, Stanisławów - za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Stanisławowa – kościół ormiański, kościół Je-
zuitów, pomnik A. Mickiewicza, synagoga, Bołszowce – kościół Karmelitów 
Bosych, Rohatyń – cerkiew św. Ducha (UNESCO), kościół św. Mikołaja. Przyjazd 
do Polski ok. godz.18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00. Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 

pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 5 noclegów w  hotelach/pensjo-
natach (pokoje 2,3 os. z  łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: 5 
obiadokolacji, 5 śniadań, bilety wstępu 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.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowi pobyt na basenach - ok. 60 zł/os. (350 UAH). 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych 
obiektów może ulec zmianie.

NR IMPREZY TERMIN CENA

134/W/17 01.05 - 06.05.2017 r. 960 zł*, 980 zł 

135/W/17 17.09 – 22.09.2017 r. 960 zł*, 980 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 390 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Ukraina

Ukraina

Termalne wody lecznicze Kosino. Degustacja tradycyjnych i mało znanych win 
Zakarpacia. Degustacje wyśmienitych zakarpackich serów. Brunatne Niedźwie-
dzie w  Centrum Rehabilitacji. Bogactwo przyrody: Synewirski Park Narodowy, 
górskie rzeki, jezioro i wodospady. Zróżnicowana kultura i kuchnia z wpływami 
węgierskimi, również z  bardzo ciekawą historią skupioną wokół starożytnego 
miasta Mukaczewo i średniowiecznego zamku „Palanok”. Zapraszamy.
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00. Sambor – spacer po mieście, przełęcz Użocka, 
Użok – cerkiew (UNESCO), Użhorod – zwiedzanie centrum miasta, degusta-
cja zakarpackich win w jednej z wielu tamtejszych winnych piwnic, Muka-
czewo – spacer po mieście i zwiedzanie min.: gotycka kaplica pw. św. Józefa 
z XIV wieku, ratusz miejski. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Mukaczewo – zwiedzanie zamku, sanatorium Karpaty (Pałac 
Myśliwski hrabiego Schönborn), Kosino – wody termalne (3 godz. kuracji), Be-
rehowo – spacer po mieście oraz degustacja zakarpackich win w jednej z wielu 
tamtejszych winnych piwnic, powrót do Mukaczewa – obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Iza – degustacja serów zakarpackich, Kołoczawa – wieś 
dziesięciu muzeów, zwiedzanie skansenu „Stare Sioło”. Przejazd do jeziora 
Synewyr, po drodze zwiedzanie centrum rehabilitacyjnego brunatnych 
niedźwiedzi. Spacer wokół Jeziora Synewyr - największego naturalnego 
jeziora w Karpatach Ukraińskich, położone na Zakarpaciu, na wysokości 989 
m n.p.m. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, dwa wodospady: Szypot w Pilipcu i Kamionka w Dub-
no. Przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

170/W/17 21.06-24.06.2017 r. 640 zł*, 670 zł

171/W/17 26.07-29.07.2017 r. 640 zł*, 670 zł

172/W/17 19.10-22.10.2017 r. 640 zł*, 670 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Zakarpacie 

Zakarpacie - Bukowina
- Huculszczyzna

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

1

2

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, degustacje win i serów, wstępy na kąpieliska termalne oraz inne obliga-
toryjne opłaty ok. 650-700 UAH/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny 
paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 3 noclegi w hotelach /** (pokoje 
2 os. z  łazienką lub pokoje typu studio 2, 3 os.), wyżywienie: 3 obiadokolacje, 3 
śniadania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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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 do Budapesztu (UNESCO). 
Zwiedzanie miasta m.in.: Zamek Vajdahunyad - kompleks budynków o różnych 
stylach architektonicznych, Plac Bohaterów - który jest największym placem 
w mieście, pomnik Milenium - postawiony w roku 1896 z okazji rocznicy tysiącle-
cia powstania Państwa Węgierskiego. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 
Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd w  Zakole Dunaju: Szentendre zwane „Montmartre 
Dunaju” - spacer po barokowej starówce, Muzeum Marcepana (możliwość zaku-
pu słodyczy), czas wolny. Wyszehrad - pałac królewski, wieża Salomona i cyta-

NR IMPREZY TERMIN CENA

035/W/17 30.04 - 02.05.2017 r. 670 zł

036/W/17 16.06 - 18.06.2017 r. 670 zł

037/W/17 21.07 - 23.07.2017 r. 650 zł*, 670 zł

038/W/17 12.08 - 14.08.2017 r. 650 zł*, 670 zł

039/W/17 15.09 - 17.09.2017 r. 670 zł

040/W/17 06.10 - 08.10.2017 r. 640 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 270 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, 2 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie (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): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, dopłatę do regionalnej kolacji oraz inne 
obligatoryjne opłaty [ok. 45 EUR/os. + 4.000 forintów/os]. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej 
opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3

Budapeszt i „Zakole Dunaju”

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

dela. Przejazd do Esztergomu w 973 r. założono tu osiedle, będące pierwszą 
stolicą kraju, bazylika (największy kościół Węgier). Po południu powrót do 
Budapesztu, obiadokolacja w czardzie węgierskiej, połączona z programem 
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.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

Węgry

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.

NR IMPREZY TERMIN CENA

007/W/17 07.04 - 09.04.2017 r. 410 zł*, 440 zł

008/W/17 07.07 - 09.07.2017 r. 460 zł*, 480 zł

009/W/17 25.08 - 27.08.2017 r. 480 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 190 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 śniadania, 
2 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubez-
pieczenie: 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.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3

Lwów - Krzemieniec

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra grekokatolicka św. Jura, 
cmentarz: Łyczakowski i  Orląt, Objazdowa wycieczka po mieście: Politech-
nika Lwowska, Park Stryjski, Ossolineum. Spacer uliczkami miasta: Katedra 
rzymskokatolicka 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.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.30. Przejazd przez Słowację do Boldogkovaralja - zwie-
dzanie zamku położonego na wzgórzu otoczonym sadami morelowymi. Prze-
jazd 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 (II 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 
Pałac 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 po-
siadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

NR IMPREZY TERMIN CENA

167/W/17 07.07 - 09.07.2017 r. 560 zł*, 580 zł

168/W/17 24.08 - 26.08.2017 r. 560 zł*, 580 zł 
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 230 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Węgry

Węgry

Budapeszt w okresie przedświątecznym przedstawia olśniewający widok. Most 
Łańcuchowy przybrany jest w  girlandę z  lamp, a  budynki publiczne, takie jak 
Parlament, Opera, Zamek Królewski i  cała dzielnica zamkowa przywdziewają 
szatę z  ozdobnych świateł. Okres adwentu to jedyna w  ciągu roku okazja by 
zobaczyć stolicę Węgier w zachwycającej świątecznej szacie. W centrum miasta 
będzie okazja do skosztowania typowych dla Węgier świątecznych przysmaków 
a także będzie można zakupić liczne ręcznie wykonywane ozdoby świąteczne. 
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00 przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNESCO). 
Zwiedzanie miasta m.in.: Plac Bohaterów - który jest największym placem 
w mieście, pomnik Milenium - postawiony w roku 1896 z okazji rocznicy ty-
siąclecia powstania Państwa Węgierskiego, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad 
- bajkowa budowla malowniczo położona wśród drzew nad brzegiem jeziora 
(zwiedzanie z zewnątrz). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorny 
rejs statkiem pod świątecznie udekorowanymi i pięknie podświetlonymi mo-
stami nad Dunajem. Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe, Kościół 
Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która zachwyca wspa-
niałym widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu. Stare kamieniczki Budy, 
Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony i odbudowywany. Przejście Mostem 
Łańcuchowym w  kierunku Pesztu – dalsze zwiedzanie miasta: Parlament, 
Bazylika św. Stefana - największa świątynia Budapesztu, spacer do placu 
Vörösmarty. Czas wolny - możliwość spaceru po wspaniale udekorowanych 
uliczkach i placach miasta oraz uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym - wy-
darzeniu artystycznym i  kulinarnym wprowadzającym w  magiczny klimat 
Świąt Bożego Narodzenia. Czas wolny na deptaku Vaci utca, gdzie znajduje 
się zabytkowa hala targowa oraz odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Obiadokolacja w restauracji, nocny powrót do kraju.
3 dzień: przyjazd do Rzeszowa w godzinach porannych, ok. godz. 5.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

119/W/17 08.12 - 10.12.2017 r. 490 zł

Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Budapeszt
– Jarmark Adwentowy

Eger - Tokaj Hegyalja
- Góry Matra
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Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, nocleg w hotelu **/*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: śniadanie, 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. 20 EUR/os. + 2.000 
forintów/os]. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki mu-
szą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena 
nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.
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wnątrz), gotyckiej Katedra Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła 
Bruneleschiego, dzwonnicy Giotta i  Baptysterium (z  zewnątrz), Ponte Vechio 
– słynny most złotników. Czas wolny. Przejazd do Bolonii - zwiedzanie zabyt-
kowego centrum - Piazza Maggiore z Ratuszem, Placu Neptuna, Bazyliki św. Pe-
troniusza, Uniwersytet (Archiginnasio), czas wolny. Wyjazd w  drogę powrotną 
do Polski – przejazd nocny.
9 dzień: Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 8.00, Rzeszów ok. godz. 12.30.

NR IMPREZY TERMIN CENA

160/W/17 24.06 - 02.07.2017 r. 1790 zł

161/W/17 16.09 - 24.09.2017 r. 1750 zł*, 1780 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), wyżywie-
nie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwagi: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, opłata za plażowanie, bilety na środki komunikacji 
miejskiej oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 120 EUR/os. Napoje do obiadokola-
cji uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny - 10 zł/os.

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 Werony (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, 
średniowiecznej katedry p.w. NMP, domu św. Katarzyny, kościoła św. Dominika, 
czas wolny. Przejazd do Opactwa Benedyktynów Monte Oliveto Maggiore 
- zwiedzanie 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 
taras widokowy z  Placem Michała Anioła. Zwiedzanie Kościoła Santa Croce - 
Św. Krzyża, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio - siedziby rodu Medyceuszy (z ze-
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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 Czechy, Austrię do Włoch, nocleg tran-
zytowy, 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, Procu-
ratie - arkadowy budynek otaczający Plac św. Marka z dwóch stron, Bazylika 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 oko-
lice 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 staro-
żytnym Rzymem m.in.: Plac Nawona, Panteon, Fontanna di Trevi, (czas wolny) 
oraz słynne Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Forum Romanum – dawny plac 
reprezentacyjny 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. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu (UNESCO) - zwiedzanie: Bazylika św. Fran-
ciszka, Piazza del Comune z portykiem Świątyni Minerwy, Bazylika św. Klary, Ba-
zylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Różany. Przejazd do hotelu 
w okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Rawenna – zwiedzanie zabytków, z  których osiem (mau-
zoleum Galli Placydii, baptysterium Ortodoksów, Sant’ Apollinare Nuovo, bap-
tysterium Arian, kaplica arcybiskupia, mauzoleum Teodoryka, San Vitale, San-
t’Apollinare in Classe), określonych jako zabytki wczesnego chrześcijaństwa 
i mozaikarstwa, zostało wpisanych 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.

Włochy klasyczne
Wenecja – Rzym - Asyż 

Włochy

NR IMPREZY TERMIN CENA

030/W/17 29.04 - 06.05.2017 r. 1570 zł*, 1590 zł

031/W/17 10.06 - 17.06.2017 r. 1590 zł

032/W/17 12.08 - 19.08.2017 r. 1680 zł

033/W/17 09.09 - 16.09.2017 r. 1580 zł

034/W/17 14.10 - 21.10.2017 r. 1560 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 660 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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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 cho-
rób 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 obligato-
ryjne opłaty: ok. 80 - 100 EUR/os. Napoje do obiadokolacji uczestnicy pokrywają 
we własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. 
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ski, antyczny andegaweński dwór królewski Castel Nuovo (Nowy Zamek), Kate-
dra św. Januarego. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd do Rzymu (UNESCO) – całodniowy pobyt w wiecz-
nym mieście. W programie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem Placu i bazyliki 
św. Piotra (grób św. Jana Pawla II), spacer po barokowej części Rzymu (Plac Na-
vona, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami), Plac 
Wenecki, Forum Romanum - dawny plac reprezentacyjny miasta, Koloseum – 
amfiteatr, w  którym urządzano igrzyska i  walki gladiatorów (z  zewnątrz). Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do Orvieto – pięknego, położonego na rozległym 
szczycie wulkanicznym miasta w  Umbrii. Orvieto słynie z  przepięknej, budo-
wanej przez trzy stulecia katedry (Duomo). Przejazd do Bolonii - zwiedzanie 
zabytkowego centrum - Piazza Maggiore z Ratuszem, Placu Neptuna, Bazyliki 
św. Petroniusza, Uniwersytet (Archiginnasio), czas wolny. Przejazd w  miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Planowany przyjazd do 
Polski ok. godz. 20.00, Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

138/W/17 28.04 - 06.05.2017 r. 2080 zł*, 2110 zł

139/W/17 13.10 - 21.10.2017 r. 2080 zł*, 2110 zł
* członkowie PTTK
wpisowe w kwocie 850 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, 8 noclegów w hotelach /**/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wy-
żywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwagi: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne ob-
ligatoryjne opłaty: ok. 100 EUR/os. Napoje do obiadokolacji uczestnicy pokry-
wają we własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie 
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Obiadoko-
lacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd do San Marino - które jest jednym z  najmniej-
szych państw świata stanowiącym enklawę na terenie Włoch. Jest też uważa-
ne za najstarszą republikę świata. Położone wysoko na wzgórzu Monte Titano, 
słynie z przepięknej starówki, produkcji win, likierów, filatelistyki. Przejazd do 
Pesaro (wcześniejszy przyjazd do hotelu - możliwość pójścia na plażę). Obia-
dokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, spacer po centrum historycznym Pesaro - gotycka katedra 
(XIII, XIX w.), kościoły, renesansowy Pałać Książęcy - Palazzo Ducale (XV, XVI w.). 
Pobyt na plaży - wyjazd do Bari w godzinach południowych. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Bari - starożytnego miasta z  jedynym w swo-
im rodzaju klimatem. Tutaj jakby zatrzymał się czas - kobiety lepią makaron 
na ulicy, mężczyźni grają w karty, wąskie uliczki, balkony ozdobione praniem. 
Bari to historia i  tradycje, prawdziwy przykład życia południowej Italii. Zwie-
dzanie przepięknej bazyliki św. Mikołaja, która przechowuje relikwie świętego 
oraz nagrobek Bony Sforzy, Katedry św. Sabina, spacer po starówce. Czas wol-
ny. Przejazd do Polignano - miasteczka zbudowanego na jaskiniach morskich. 
Tutaj urodził się sławny piosenkarz Domenico Modugno. Zwiedzanie starówki, 
kościoła Santa Maria Assunta, pomnik piosenkarza. Czas wolny na pyszne lody. 
Przejazd do Alberobello (UNESCO) - bajkowe miasteczka, które dzięki swoim 
domkom w  kształcie stożków stało się sławne na całym świecie. Degustacja 
produktów lokalnych i czas wolny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Grotte di Castellana - przepięk-
ne jaskinie ze stalaktytami i stalagmitami, które utworzyły fantastyczne formy. 
Przejazd do uroczego, barokowego miasteczka Lecce - zwiedzanie bazyliki 
Santa Croce – wspaniałego przykładu baroku leccese, amfiteatru rzymskiego, 
katedry Santa Maria Assunta. Czas wolny na sławną kawę leccese. Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: śniadanie, wyjazd do Matery (UNESCO) niezwykłego miasta w regio-
nie Bazylikata, wykutego w tufowej skale. Wielu reżyserów filmowych wykorzy-
stywało jego niespotykaną architekturę na plenery swych filmów – m.in. Mel 
Gibson kręcił tu „Pasję”. Przejazd do Neapolu (UNESCO) - zwiedzanie historycz-
nego centrum stolicy południowych Włoch - m.in.: Palazzo Reale - Pałac Królew-
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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 Czeską Republikę, Austrię do Włoch. 
Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Werony (UNESCO) – miasta Romeo i Julii. Zwie-
dzanie: rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, posąg i historyczny balkon 
Julii, zamek Castelvecchio, kościoł św. Zenona, czas wolny. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do La Spezia; następnie przejazd pociągiem do 
urokliwych miasteczek Parku Narodowego Cinque Terre (UNESCO) we wło-
skiej Ligurii. Spacer zawieszoną na klifie Via dell’Amore (Droga Miłości) – ścieżką 
wśród skał z widokiem na morze, która ciągnie się na długości ok. 1,6 km i łączy 
miasteczko Manarola z  Riomaggiore. Przejazd do miejscowości Vernazza - 
według wielu opinii uznawanej za najcudowniejsze miasteczko Cinque Terre. 
Majestatyczne skały łączą się tutaj ze szmaragdowym Morzem Liguryjskim. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Lukki - rodzinnego miasta Giacomo Puccinie-
go - zwiedzanie z przewodnikiem historycznego centrum miasta, m.in.: katedra, 
kościół św. Michała, Piazza del Anfiteatro. Następnie przejazd do Pizy (UNESCO) 
– zwiedzanie: Piazza del Miracolo (Plac Cudów) ze słynną Krzywą Wieżą, Katedrą 
i Baptysterium (z zewnątrz). W drodze powrotnej do hotelu degustacja win. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Modeny (UNESCO) - zwiedzanie wytwórni octu 
balsamicznego połączone z degustacją. Następnie spacer po historycznym cen-
trum miasta - zobaczymy: katedrę (il Duomo), dzwonnica (Ghirlandina), główny 
plac miejski (Piazza Grande) (wszystkie trzy wpisane na listę światowego dziedzic-
twa), pałac książęcy (Palazzo Ducale) - siedziba pierwszej na świecie Akademii 
Wojskowej powołanej do życia 1 stycznia 1678 roku. Przejazd do Bolonii - zwie-
dzanie zabytkowego centrum - Piazza Maggiore z Ratuszem, Placu Neptuna, Ba-
zyliki św. Petroniusza, Uniwersytet (Archiginnasio), czas wolny. Przejazd w miej-
sce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Całodzienny pobyt nad morzem. Wyjazd 
w  drogę powrotną do kraju. [Uwaga: w  razie braku odpowiedniej pogody na 
plażowanie realizowany będzie program alternatywny zaproponowany przez 
pilota - zwiedzanie Wenecji].
7 dzień: przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych. Planowany przy-
jazd do Rzeszowa ok. godz. 10.00.

Włochy Północne
Werona – Modena – Cinque Terre

Włochy

NR IMPREZY TERMIN CENA

136/W/17 25.06 - 01.07.2017 r. 1440 zł*, 1460 zł

137/W/17 24.09 - 30.09.2017 r. 1380 zł*, 1410 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 580 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
4

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazien-
kami), 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
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety 
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne obligato-
ryjne opłaty: ok. 120 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). Cena 
nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

142/W/17 09.09 – 17.09.2017 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 sta-
nowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu (kolejka) oraz inne ob-
ligatoryjne 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). Cena nie 
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

Bułgaria

Bośnia i Hercegowina

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.] znajdujący sięna terenie Parku Narodowego Pirynu (UNESCO), zwie-
dzanie 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 Sucho-
dolska – schronisko Jaworow – Razłog [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację, Węgry i Chorwację. Zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: „Muzeum pod otwartym niebem”
śniadanie, przejazd przez Bośnię, Jajce (kandydat na listę UNESCO) – zwiedzanie 
miasta m.in.: twierdza, mury obronne, zespół baszt, meczet Dizdarów, wieża zega-
rowa, meczet Singa-bega, ruiny kościoła św. Marii, katakumby, tradycyjne domy 
muzułmańskie, meczet Esme Sultanija. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg.
3 dzień: „Gniewna strona świata”
śniadanie, wycieczka górska na szczyt Bjelasnica (2067 m n.p.m.) [czas przejścia 
ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: „ W  poszukiwaniu powołania” śniadanie, wycieczka górska na Obalj 
(1896 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 9 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

162/W/17 04.08 - 12.08.2017 r. 1990 zł*, 2020 zł 

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 810 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd komfortowym autoka-
rem, opieka pilota – przewodnika, 8 noclegów w hotelu /**, 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, obycia z ekspozycją oraz 
podstawowej umiejętności poruszania się w terenie skalistym (czas trwania 
przejść ok. 7 – 9 godz. marszu + dojazdy autokarem). Bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy 
ok. 30 EUR/os Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras (w uzasad-
nionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej 
opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

5 dzień: „ Bałkańskie requiem”
śniadanie, wycieczka górska na Vito (1960 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 7 
godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
6 dzień: „Europejska Jerozolima”
śniadanie, przejazd do Sarajewa: katedra pw. Serca Jezusowego, miejsce 
zamachu na Franciszka Ferdynanda, kryty bazar - Bezistan, meczet Gazi Hu-
srev-bega, grobowce islamskie, medresa Sejżukija, synagoga, wieża zegarowa 
– sahat kula, targ Baśćarśija, studnia Sebilj – fragment pierwszego w Europie 
wodociągu, ratusz, czas wolny na zakup pamiątek i posiłek (we własnym za-
kresie). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: „Na narty o każdej porze roku”
śniadanie, wycieczka górska na szczyt Jahorina (1916 m n.p.m.) [czas przej-
ścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: „Eden pełen czaru i uroku”
śniadanie, wycieczka górska na szczyt Hranisava (1964 m n.p.m.) [czas przej-
ścia ok. 9 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski przez Chorwację, Wę-
gry i  Słowację. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. 
godz. 23.30.

Góry Bułgarii – „Piryn i Riła”

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9

Góry Bośni i Hercegowiny
- zapomniane piękno

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w  góry Riła, zwiedzanie Mo-
nastyru Rylskiego (UNESCO), 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.) – Dolina 
Siedmiu Jezior Rilskich – schronisko Wada – Jaworowa Polana – Kompleks Ma-
lowica [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.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

2

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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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 
– turystyczne centrum Parku Narodowego Durmitor (UNESCO). Zakwatero-
wanie 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 największych 
w Europie kanionów (ok. 4 godz., organizator zapewnia pontony oraz kapoki, 
sugerujemy zabrać obuwie typu sandały), regionalny poczęstunek, kąpiel i pla-
żowanie nad rzeką. Możliwość przejazdu tyrolką (170 m wysokości !!!, ok. 600 m 
długości). Dla osób nie zainteresowanych raftingiem dzień wolny - indywidual-
ny spacer w rejonie Jeziora Czarnego, zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do (1468 m n.p.m.) - Bar-
no Jez. (1489 m n.p.m.) - Ražana Glava (1862 m n.p.m.) - Crvena Greda (2164 
m n.p.m.) - Crepulja Polana - Ivan Do [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadoko-
lacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski ok. godz. 10.00, prze-
jazd nocny przez: Serbię, Węgry, Słowację. 
10 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.30.

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 
kanionem, niesamowite formy krasowe, cerkiew św. Andrzeja, dla zaintere-
sowanych 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 (UNESCO): Sobór arcybiskupi św. 
Zofii, cerkiew św. Bogurodzicy Perivleptos, teatr rzymski, cerkiew św. Jana 
Kaneo, twierdza cara Samoila, promenada nadmorska, dla zainteresowa-
nych 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 Ćarśija 
– 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 Rze-
szowa ok. godz. 8.00.

Czarnogóra

Macedonia

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika górskiego, 7 noclegów w  hotelu **/** lub pensjonacie 
w pokojach 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; KR 
podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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. 20 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 dokument tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny - 10 zł/os.

NR IMPREZY TERMIN CENA

057/W/17 04.08 – 13.08.2017 r. 1690 zł
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

NR IMPREZY TERMIN CENA

050/W/17 05.10 – 15.10.2017 r. 1930 zł
Wpisowe w kwocie 770 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. 45 EUR/os. Kolejność zwiedzanych obiek-
tów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument toż-
samości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

Durmitor – najpiękniejsze góry 
byłej Jugosławii
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NR IMPREZY TERMIN CENA

001/W/18 13.01 – 20.01.2018 r. 1420 zł

002/W/18 10.02 – 17.02.2018 r. 1420 zł
Wpisowe w kwocie 560 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 okolicy, 
wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, rakiety śnieżne, 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 wyma-
gają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 
9 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję i umiejętności 
radzenia sobie z  zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. Koszt dodatkowy 
stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu + 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 oso-
bisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

Rumunia

Rumunia

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 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 najważniejszych nekropoli Węgier , Sybin 
– miasto kultury europejskiej, średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ra-
tusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Schodów, cerkiew prawosławna. 
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.]. Obiadoko-
lacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Cabana Gura Raului – Wąwóz Zarne-
stilor – Cabana Curmatura – Vf. Piatra Mica (1816 m n.p.m.) – Poiana Zanoaga – 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, wymiana walut, przejazd przez Transyl-
wanię, Sighisoara - miasto – cytadela (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, 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, 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. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Bran – najsłynniejszy zamek Rumunii, legendarna twierdza 
Drakuli, Rasnov – jeden z  najlepiej zachowanych zamków chłopskich - Brasov 
- zwiedzanie: zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny Kościół”, uliczka 
Sforii, mury obronne, Brama Schei, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w góry Piatra Craiului (Skała Królewska) – re-
alizowana będzie wg propozycji przewodnika [czas przejścia 7 - 10 godz. - trudno-

NR IMPREZY TERMIN CENA

058/W/17 13.07 - 22.07.2017 r. 1830 zł*, 1850 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 740 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 (6 w pensjonacie w Branie lub oko-
licy i 2 w schronisku np. „Balea Cascada”), wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiado-
kolacji, 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 
wymagają doświadczenia i  bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania 
przejść ok. 8 – 10 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na eks-
pozycję i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łań-
cuchy. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + kolejka „Babele” stanowią 
koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmia-
ny kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w  uzasadnionych przypadkach). 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

ści techniczne: piargi, zabezpieczenie w postaci stalowych lin]. 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, wykwaterowanie. Przejazd przez Fagaras (zamek obron-
ny) do Balea Lac. Wycieczka piesza w góry Fagaras na trasie: Balea Lac - Vf. 
Paltinu (2398 m n.p.m.) - Saua Caprei - Vf. Vanatoarea lui Boteanu (2507 m 
n.p.m.) - Balea Lac [czas przejścia ok. 5 godz.]. Przejazd do schroniska Balea 
Cascada - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w góry Fagaras na trasie: Balea Lac - Vf. 
Laitel (2390 m n.p.m.) - Lacu Caltun - Strunga Drakuli (Żleb Drakuli - trudności 
techniczne - klamry, łańcuchy) - Negoiu (2535 m n.p.m.) - Strunga Doamnei 
- Lacu Caltun - Balea Lac [czas przejścia ok. 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
Przejazd przez Alba Julia – krótkie zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Caroli-
na – jedna z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew 
Koronacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – 
jedna z najważniejszych nekropoli Węgier, Kluż, góry Bihor, Oradea. Przyjazd 
do Rzeszowa ok. godz. 23.00.
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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 (UNESCO), wieża zegarowa, dom 
Drakuli, kościół klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obron-
ne. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.30 (Barwinek), Rzeszów ok. 
godz. 01.00 (dnia następnego).
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Program:
1 dzień: wyjazd wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację i Węgry do północnej 
Rumunii. Zwiedzanie Wesołego Cmentarza we wsi Săpânța. Obiadokolacja, 
nocleg w  uzdrowiskowej miejscowości Ocna Șugatag. Ew. dla chętnych wie-
czorna kąpiel w solance.
2 dzień: śniadanie. Na początku poznamy wulkaniczne pasmo Gór Gutyjskich 
(Munții Gutâi), zdobywając jego najwyższy szczyt i  efektowną skalistą grań, 
zwaną Kogucim Grzebieniem. [czas przejścia ok. 6 godz.]. Po odświeżeniu się 
obejrzymy kilka zabytków związanych z  kulturą ludową Maramureszu: cer-
kiew w Budești (UNESCO), gospodarstwo twórcy ludowego Gheorghe Oprişa 
w Sârbi, oraz kompleks klasztorny we wsi Bârsana – kwintesencję ciesielskiego 
kunsztu mieszkańców regionu. Powrót w  miejsce zakwaterowania, obiadoko-
lacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w Karpaty Maramureskie, do do-
liny Ruscovy - enklawy ludności ukraińskiej w Maramureszu. Wejście na najwyż-
szy szczyt pasma - Farcăul (1961 m n.p.m.), po drodze przystanek nad stawem 
Vinderel. Przy dobrej pogodzie widoki na Czarnohorę i Świdowiec w Karpatach 
Ukraińskich, Pop Iwan Marmaroski, Pasmo Wyhorlacko-Gutyjskie oraz Alpy 
Rodniańskie. [czas przejścia ok. 12 godz.]. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Powrócimy w  Karpaty Maramureskie. Przejdziemy się po-
łoninnymi grzbietami docierając w pobliże dawnej polskiej granicy, a następ-
nie zdobędziemy najeżony wapiennymi skałami szczyt Cearcanul (Okrążony). 
Zejście prowadzi przez łąki, które wiosną i latem pokrywają się ciekawą roślin-
nością. [czas przejścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiado-
kolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Z dzielnicy Borszy, Repedea, rozpoczniemy wspinaczkę do-
liną Buhăescu. Miniemy po drodze wodospad Buhăescu, zwany Wodospadem 
Orłowicza. Dotrzemy do polodowcowych kotłów z łańcuchem czterech jeziorek 
Buhăescu. Zdobędziemy najwyższy szczyt Alp Rodniańskich i Karpat Wschod-
nich – Pietrosul (2303 m n.p.m.). W  drodze powrotnej zatrzymamy się nad 
jeziorkiem Iezer, przy którym znajduje się stacja meteorologiczna. Możliwość 
zatrzymania się też w pięknie położonym klasztorze Pietroasa. Zejście do cen-
trum Borszy. [czas przejścia ok. 12 godz.]. Powrót w  miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Dzień odpoczynku. Udamy się w całodniową wycieczkę au-
tokarem po Bukowinie - sąsiednim regionie słynącym z  zabytków światowej 
klasy i pięknych krajobrazów. Zobaczymy m.in.: Voroneț - malowany przed pół 
tysiącem lat klasztor prawosławny fundowany przez Stefana Wielkiego (UNE-

NR IMPREZY TERMIN CENA

176/W/17 13.08 -  20.08.2017 r. 1470 zł*, 1490 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 600 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę na-
leży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 7 noclegów w hotelu /** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 
os. z  łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań i 7 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 (teren eksponowany, skalisty, piargi, 
duże przewyższenia), zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia 
i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 3 – 12 godz. marszu + 
dojazdy autokarem). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsa-
mości (dowód osobisty lub paszport). Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa 
płatność na miejscu): bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras (w  uzasadnionych przypad-
kach) Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny - 10 zł/os.

Góry Maramureszu
ze zwiedzaniem Bukowiny
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SCO). Kaczyka - wioska zamieszkana przez potomków polskich osadników, 
sanktuarium Matki Boskiej Kaczyckiej. Sucevița - klasztor z grupy malowanych 
monastyrów bukowińskich, który najlepiej zachował swoje fortyfikacje. Przejazd 
widokową drogą przez pasma Obczyn Bukowińskich. Kyrlibaba - przystanek 
przy pomniku polskich legionistów poległych w 1916 r. w walkach z oddziałami 
rosyjskimi. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Zdobędziemy trudno dostępny szczyt Ineul (2279 m 
n.p.m.). Droga wejściowa prowadzić będzie widokowym grzbietem Gaja, 
a schodząc zobaczymy polodowcowe jeziora Lala. [czas przejścia ok. 12 godz.]. 
Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie. Ostatniego dnia wybierzemy się na krótki spacer do Wodo-
spadu Końskiego, największego w Alpach Rodniańskich. Drogę powrotną po-
konamy kolejką linową. [czas przejścia ok. 3 godz.]. Po południu zajrzymy na 
przełęcz Przysłop, gdzie co roku odbywa się festiwal folkloru Hora la Prislop, 
w której biorą udział zespoły z kilku ościennych województw. Będzie to świetna 
okazja, by podziwiać stroje ludowe m.in. Maramureszu, Bukowiny i Siedmiogro-
du. Wyjazd w drogę powrotną do kraju, przejazd przez Węgry i Słowację do Pol-
ski ok. godz. 22.30, Rzeszów ok. godz. 24.00.
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Ukraina

Rumunia

Czarnohora - Gorgany i Beskid 
Huculski z bazą w Polanicy

Podziemne królestwo
Gór Zachodnich

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny
2 dzień: śniadanie, 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.) – 
Zaroślak [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.], Jaremcze - wodospad i ba-
zar, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Stanisławów - zwiedzanie najciekawszych zabytków 
miasta. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.30.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w  pensjonacie 
w Polanicy (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiado-
kolacje, bilety wstępu na Zaroślak, 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.

sowe jezioro na Polanie Ponor, wreszcie Twierdza ponoru system trzech zapa-
dlisk o głębokości nawet do 300 metrów z największym w Karpatach oknem 
skalnym. [czas przejścia 6,5 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Góry Vlădeasa i Wąwóz Samoszu Gorącego
śniadanie, wycieczka górska: Masyw Vlădeasa - górskie hale Cârligatele 
(1694 m n.p.m.), widoki na centralną część Gór Zachodnio-rumuńskich - 
źródłowy odcinek Samoszu Gorącego – (w zależności od panujących warun-
ków) przejście przez jaskinię oświetloną przez światło padające przez otwory 
w jej stropie. [czas przejścia 11 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Wąwóz Żółtego i jaskinia lodowa
śniadanie, wycieczka górska:  Cheile Galbenei (Wąwozu Żółtego), położonego 
poziom niżej od Twierdzy Ponoru, częściowo trasa prowadzi przez jaskinie, a 
na krótkim odcinku dnem potoku - skała ponad doliną potoku Galbene - Ja-
skinia Lodowa Żywego Ognia, na której dnie cały rok utrzymuje się lodowa 
pokrywa. [czas przejścia 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną na trasie 
zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej, w której odnaleziono kompletny szkielet 
niedźwiedzia jaskiniowego. Planowany przyjazd do Polski ok godz. 22.00. Pla-
nowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

064/W/17 28.04-03.05.2017 r. 850 zł*, 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.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a  w  uzasadnio-
nych przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie).
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Jaskinie, ponory i wywierzyska, okna skalne, uwały i zapadliska, okresowe jeziora 
krasowe i studnie krasowe – takie formy niczym z podręcznika geomorfologii można 
spotkać na płaskowyżach Gór Bihorskich. Krótki wyjazd na płaskowyż Padisz umożliwi 
nam poznanie najbardziej efektownych systemów krasowych Karpat. Zdarza się, że tu-
rystyczne ścieżki znikają tu pod ziemią. Są też odcinki, gdzie strumień w wąwozie roz-
lewa się na całą szerokość szlaku. Zapraszamy na przygodę do Parku Natury Apuseni.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 4.00, przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię . Zwiedzanie 
miasta Oradea - słynącego z pięknej architektury secesyjnej, która odzyskuje po-
woli swój blask. Czas wolny – wymiana walut. Przejazd w miejsce zakwaterowa-
nia, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Twierdza Ponoru
śniadanie, przyjazd do osady Padiş w Górach Bihorskich (1300 m n.p.m.) wy-
cieczka górska: trasa wzdłuż elementów krasowego systemu: źródło Ponor, okre-

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika górskiego, 3 noclegi w pensjonacie (pokoje 2,3 
os.), wyżywienie: 4 śniadania, 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: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatko-
wy ok. 15 EUR/os. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, 
dobrej kondycji, umiejętności radzenia sobie w terenie skalistym, miejscami 
prowadzą dnami potoków. Konieczna podczas wyjazdu czołówka lub latar-
ka. Proponujemy zabranie ze sobą kaloszy lub innych butów do brodzenia po 
wodzie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz 
zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie 
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.

NR IMPREZY TERMIN CENA

181/W/17 26.07-30.07.2017 r. 970 zł*, 990 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 400 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 6.00. Rohatyń – zwiedzanie cerkwi św. Ducha, Ja-
remcze - krótki spacer do wodospadu, Polanica - zakwaterowanie, obiado-
kolacja, 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 przej-
ścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak - Jeziorko Niesamowite - 
Szpyci - połonina Maryszewska - dolina Prutu [czas przejścia ok. 7 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa po Huculszczyźnie: Werchowyna 
(Żabie) - zwiedzanie prywatnego muzeum Romana Kumłyka, Kołomyja – 
zwiedzanie miasta, muzeum huculskie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Gorganach: Polanica - Syniak (1666 
m n.p.m.) - Polanica [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Stanisławów 
- zwiedzanie głównych zabytków miasta, Lwów (UNESCO) - spacer Prospek-
tem Swobody od pomnika A. Mickiewicza do opery lwowskiej, czas wolny. 
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich w uzasadnionych 
sytuacjach.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 21.00 - przejazd nocny przez Lwów do miejscowości 
Rafajłowa.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska - wyjazd „gruzawikiem” pod Przełęcz 
Legionów: Przełęcz Legionów (1110 m n.p.m. - Rogodze Wielkie) - Taupi-
szyrka (1503 m n.p.m.) - Połonina Jaworczyki - Rafajłowa [czas przejścia ok. 
7 - 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: dolina Sołotruka - Piekła - Sywula 
(1836 m n.p.m.) - Pod Bojarynem - Sołotruk [czas przejścia ok. 9 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Rafajłowa - Bratkowska (1792 m 
n.p.m.) - Rafajłowa [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg
5 dzień: śniadanie, mogiły żołnierzy II Brygady Legionów na cmentarzach 
w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rze-
szów ok. godz. 21.00.
Świadczenia zawarte w  cenie: autokarem autokarem turystycz-
nym, opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi, wyżywienie: 4 śniadania i  3 
obiadokolacje, dojazdy „gruzawikiem” wg programu, ubezpieczenie: KL 
z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Ukraina

Ukraina

NR IMPREZY TERMIN CENA

072/W/17 26.07-30.07.2017 r. 710 zł*, 750 zł

080/W/17 11.10-15.10.2017 r. 710 zł*, 750 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras 
(w uzasadnionych przypadkach). Program wymaga dobrej kondycji!

Czarnohora i Huculszczyzna

Gorgany z Rafajłowej

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

5

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NR IMPREZY TERMIN CENA

070/W/17 10.07-16.07.2017 r. 1070 zł*, 1100 zł

076/W/17 04.09-10.09.2017 r. 1070 zł*, 1100 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 440 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

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: KL z  włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

066/W/17 23.05-28.05.2017 r. 850 zł*, 890 zł

071/W/17 18.07-23.07.2017 r. 850 zł*, 890 zł

077/W/17 12.09-17.09.2017 r. 850 zł*, 890 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 pilota-przewodnika górskiego, dojazd gruzawikiem wg programu, 4 
noclegi w pensjonacie w Polanicy (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 
5 śniadań, 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. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych 
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). 
Wycieczki wymagają bardzo dobrej kondycji!

Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wwyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Koźmieszczyk - Pietros (2020 m n.p.m.) 
- Kwasy [czas przejścia ok. 8 godz.], przejazd w miejsce zakwaterowania, obiado-
kolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla (2058 
m n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg 
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bystrec – Połonina Gadżyna - Szpyci - Re-
bra (2001 m n.p.m.) – Gutin Tomnatyk (2016 m n.p.m.) - Brebeneskul (2036 
m n.p.m.) – Munczel – Dzembronia [czas przejścia ok. 10-11 godz.], obiadokola-
cja, nocleg.

Szczególnie zapraszamy w terminie 23.05-28.05.2017 r. ze względu na okres kwitnie-
nia kwiatów.
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny do Polanicy.
2 dzień: Wariant I: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Worochta – 
Magura (1288 m n.p.m.)– Perekhrest – Połonina Mikulinka - Jabłonica - Polanica 
[czas przejścia 7-7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
Wariant II: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Worochta - Piatichatki 
– Połonina Mikulinka – Jabłonica (czas na kolibę) – spacer do Polanicy z niespo-
dzianką [czas przejścia 6,5-7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Wariant I: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m 
n.p.m.) – Breskul – Pożyżewska - Dancerz – Turkuł – Szpyci – Niesamowite jezioro 
– dolina Prutu [czas przejścia 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
Wariant II: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Jabłonicka (Tatarska) – przejście 

Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnohorze

Czarnohora
szczyty, łąki, hale i połoniny
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5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dzembronia – Uchaty Kamień – Pop 
Iwan (2028 m n.p.m.) – Smotrec (1894 m n.p.m.) - Dzembronia [czas przej-
ścia ok. 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Jaremcze - wodospad i bazar, Stanisławów - spacer po mie-
ście. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.
Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjonacie (po-
koje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 4 obiadokolacje, bilety 
wstępu wg programu, ubezpieczenie 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. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych 
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). 
Czas przejścia nie obejmuje czasu dojazdu do tras. Wycieczki wymagają bar-
dzo dobrej kondycji!

przedwojenną granicą Polski z  Czechosłowacją przez Przełęcz Woronien-
kowską (879 m n.p.m.) nad tunelem kolejowym – Bukowina (Serednieńskie 
Gronie – Połonina Łabiewska - Kukul (1534 m n.p.m.) – Zawojela (szlaban) 
[czas przejścia 7-7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Wariant I: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Krzywopilska – Po-
łonina Wesnarka – Kostrzyca (1586 m n.p.m.) - Połonina Bołota – Hlobus 
- Ilci [czas przejścia 7,5-8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
Wariant II: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Krzywopilska – Kostrzyca 
wierzchołek wschodni (1544 m n.p.m.) – Połonina Bołota – Chodak ( dro-
ga)[czas przejścia 5,5-6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Wariant I: śniadanie, wycieczka górska: Gruzawikiem na Koźmiesz-
czyk – Przełęcz Kakaradza – Pietros (2020 m n.p.m.) – Pietrosul - Jasinia 
[czas przejścia 7,5-8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
Wariant II: śniadanie, wycieczka górska: Bukowel – Przełęcz Stoły – Połoni-
na Dołha - Dołha (1371 m n.p.m.) – Czarna Klewa – Bukowel [czas przejścia 
5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze zwiedzanie cerkwi św. 
Ducha w Rohatyniu (UNESCO). Planowany przyjazd do Polski ok godz. 19.00. 
Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 22.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NR IMPREZY TERMIN CENA

067/W/17 30.05-04.06.2017 r. 840 zł*, 880 zł

069/W/17 04.07-09.07.2017 r. 840 zł*, 880 zł

074/W/17 07.08-12.08.2017 r. 840 zł*, 880 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny trasą: Lwów - Stryj - Osmołoda.
2 dzień: Osmołoda – zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Osmo-
łoda – Grofa (1752 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia ok. 8 godz.], obia-
dokolacja, 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 Klebaka – Mała Popadia – Po-
padia (1740 m n.p.m.) – stoki Pietrosa - Dolina Studenca [czas przejścia do 
10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Wierchni Bystryk – Rusz-
czyna – Mała Sywula (1815 m n.p.m.) – Sywula (1836 m n.p.m.) – Osmołoda 
[czas przejścia ok. 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Dolina – Bolechów – Bubniszcze (spacer 
do skałek) – Stryj – Medyka. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, do 
Rzeszowa ok. godz. 22.00.

Program:
1 dzień: z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 5.30., przejazd przez Skole. Wycieczka górska: Wołowiec 
– Woskresenski Wierch (1235 m. n.p.m.) – Wołowiec [czas przejścia ok. 4,5 
godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Biłasowica – Pikuj (1405 m. n. p. m.) 
– Miszkarowice – Biłasowica [czas przejścia 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Żupanie – Berdo (1199 m. n.p.m.) – 
Klimiec [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jabłonowo - Bozewa (1091 m n.p.m.) 
– Abramka [czas przejścia ok. 7 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. 
godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

Świadczenia zawarte w  cenie: przejazd autokarem lub busem, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, ewentualnie rakiety śnieżne, 3 noclegi 
w hotelu (pokoje 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 obiadokolacje i 3 śnia-
dania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczki i  tras (skró-
cenie, wydłużenie, odwołanie, zmiana trasy) w uzasadnionych przypadkach.

Ukraina

Ukraina

NR IMPREZY TERMIN CENA

062/W/17 30.03-02.04.2017 r. 640 zł*, 680 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Gorgany z Osmołody
z Popadią

Powitanie Wiosny, Borżawa
- Bieszczady Wschodnie
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NR IMPREZY TERMIN CENA

073/W/17 01.08-06.08.2017 r. 850 zł*, 880 zł

079/W/17 26.09-01.10.2017 r. 850 zł*, 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 autokarem turystycznym, opieka 
pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w Osmołodzie (pensjonat - wa-
runki turystyczne, pokoje 3, 4, 6 osobowe), wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 
dojazdy „gruzawikiem” do punktów wyjściowych na trasy, bilety wstępu, ubezpie-
czenie: 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 wymagają dobrej kondycji marszowej (duża ilość kosówki).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras 
(w uzasadnionych przypadkach).
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NR IMPREZY TERMIN CENA

063/W/17 19.04-23.04.2017 r. 690 zł*, 740 zł

068/W/17 14.06-18.06.2017 r. 690 zł*, 740 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 300 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, 3 noclegi w hotelu w Hukli-
wem (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 3 obiadoko-
lacje, ubezpieczenie: 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). Program wymaga dobrej kondycji.

Ukraina

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 23.00, przejazd nocny.
2 dzień: Zakwaterowanie w hotelu, śniadanie, wycieczka górska: Wołowiec – Wo-
skreseński Wierch (1235 m n.p.m.) – Wołowiec [czas przejścia ok. 5 godz.], obia-
dokolacja, 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.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny do m. Ust-Czorna.
2 dzień: śniadanie, zakwaterowanie. Wycieczka górska: Ust- Czorna – Klimova 
(1492 m n.p.m.) – Ust-Czorna [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd gruzawikiem na Berliaskę (1560 m n.p.m.), wyciecz-
ka górska: Berliaska – Podpula – Tempa (1634 m n.p.m.) – Mencul – Ust-Czorna 
[ czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: wyjazd gruzawikiem na Przeł. Przysłop 
(944 m n.p.m.) – Strimba (1719 m n.p.m.) - Kołoczawa - Przeł. Przysłop [czas 
przejścia 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dubowa – Krasny Gruń (1386 m n.p.m.) - 
Apecka (1511 m n.p.m.) – Jasenowe - Dubowe [czas przejścia ok. 7 godz.], obia-
dokolacja, nocleg.

Połonina Borżawa z Hukliwego 
na dobry górski sezon
i w Boże Ciało

„Koniec geografii”
na koniec sezonu górskiego
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4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pilipiec – wodospad Szypot – Wielki 
Wierch (1598 m n.p.m.) – Hukliwe [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokola-
cja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Klimiec – Berdo (1199 m n.p.m.) – Tu-
cholka [czas przejścia ok. 4,5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 
18.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

6 dzień: śniadanie. Powrót do Polski przez Zakarpacie i Przełęcz Użocką. Pla-
nowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi, wyżywienie: 5 
śniadań i  4 obiadokolacje, przejazdy gruzawikiem wg programu, ubezpie-
czenie 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. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych 
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). 
Wycieczki wymagają dobrej kondycji!

NR IMPREZY TERMIN CENA

081/W/17 17.10 – 22.10.2017 r. 850 zł*, 880 zł
* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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www.signal-iduna.pl 
Infolinia +48 22 505 65 08

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 
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Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota - przewodnika, ewentualnie rakiety śnieżne, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniada-
nia, 3 obiadokolacje, bilety wstępu w tym przejazd koleją, ubezpieczenie: KL z włą-
czeniem 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) 
– stanowisko „M” o godz. 6.00 – przejazd przez Medykę, Sambor, Turkę do 
m. Użok. Wycieczka górska: Użok - Kruhla (981 m n.p.m.) - Kińczyk Hnyl-
ski (1115 m n.p.m.) - Drohobycki Kamień (1186 m n.p.m.) – Husny [czas 
przejścia ok. 6 godzin], obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg. 
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Borynię do m. Krywka, wycieczka górska: 
Krywka - Perehryh - Pikuj (1408 m n.p.m.) - Nondag (1303 m n.p.m.) - Pry-
pir - Huśniański Menczył - Husne Wyżne [czas przejścia ok. 7,5- 8 godzin], 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łubnia - Czeremcha (1133 m n.p.m.) 
- Zahorb [czas przejścia ok. 6- 6,5 godz.]. Przejazd koleją Wołosianka- Sian-
ki, obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Wycieczka górska: Wierchowina Bystra - Pliszka (1068 
m n.p.m.) - Łubna [czas przejścia ok 4,5- 5 godz.]. Powrót do Polski przez 
Przeł. Użocką – Turkę. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rze-
szów ok. godz. 21.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

065/W/17 18.05-21.05.2017 r. 640 zł*, 680 zł

075/W/17 31.08-03.09.2017 r. 640 zł*, 680 zł

078/W/17 21.09-24.09.2017 r. 640 zł*, 680 zł

082/W/17 09.11-12.11.2017 r. 640 zł*, 680 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmia-
ny tras (w uzasadnionych przypadkach).

Ukraina

Bieszczady Wschodnie z Użoka
z przejazdem koleją Sianki – Wołosianka 
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Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 
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NR IMPREZY TERMIN

178/W/17 24.06 - 01.07.2017 r.

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich. 
W dniu 27.06 lub 28.06 istnieje możliwość zorganizowania wycieczki fakultatywnej  
do Żabiego i Kołomyji.

TRASA 1 (wycieczki długie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie. Wycieczka górska: Jabłonica - Chomiak 
– Syniak (1666 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Bre-
skuł – Dancerz – Turkut – Jeziorko Niesamowite – Szpyci – Grzbiet Maryszew-
skiej – Zaroślak (2 mosty) [czas przejścia ok. 8,5 godz.], obiadokolacja, wieczór 
z gitarą, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zlot całego rajdu na Kukulu (1540 m n.p.m.). Wycieczka gór-
ska: Worochta – Oserdok – Przeł. Prislip – Połonina Łubieska – Kukuł – Zawojela 
(szlaban) [czas przejścia ok. 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wołowa – Rotyło (1438m n.p.m.) – Dił 
(1336 m n.p.m.) – Przeł. Krzywopilska [czas przejścia ok. 7,5 – 8 godz.), obiadoko-
lacja z wieczorem integracyjnym, nocleg.
6 dzień: przejazd gruzawikami na Koźmieszczyk (Kijaniec). Wycieczka górska: 
Koźmieszczyk – Przeł. Kakaradza – Pietros (2020 m m.p.m.) – Jasinia [czas przej-
ścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikami z Ilci  do Szybenego. Wycieczka gór-
ska: Szybene – Pohrylec – Połonina Wesnarka – Jezioro Mariczejka – Pop lwan 
(2028 m n.p.m.) – Smotrec Dzembronia  [czas przejścia 8 – 8,5 godz.], obiadoko-
lacja, wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze zwiedzamy cerkiew  św. 
Ducha w Rohatyniu (UNESCO). Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19, do 
Rzeszowa ok. godz. 21.00.

TRASA 2 (wycieczki długie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie. Wycieczka górska: Polanica – Syniak (1666 
m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Za-
roślak. Spacer do stacji biologicznej na Pożyżewskiej [czas przejścia ok. 7 – 7,5 
godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zlot całego rajdu na Kukulu (1540 m n.p.m.). Wycieczka gór-
ska: Przeł. Jabłonicka (Tatarska) – Rozczit – Przeł. Woronienkowska – Stajki – Po-
łonina Łabiewska – Kukul – Zawojeka (szlaban)[czas przejścia ok. 7 do 7,5 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopilska – Dit – Katerynka 
(1383 m n.p.m.) – Riza – Ślipa Kura – Worochta [czas przejścia 6 do 6,5 godz.], 
obiadokolacja z wieczorem integracyjnym, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikami na Koźmieszczyk (Kijaniec). Wycieczka 
górska: Koźmieszczyk – Przeł. Kakaradza – Pietros (2020 m n.p.m.) – Jasinia [czas 
przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopilska – Kostrzyca (1572 m 
n.p.m.) – Chodak Wełyki [czas przejścia ok. 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze zwiedzamy cerkiew św. 
Ducha w  Rohatyniu (UNESCO). Planowany przyjazd do Polski ok godz. 19, do 
Rzeszowa ok. godz. 21.00.

TRASA 3 (wycieczki średnie lecz wymagające)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Jabłonica – Chomiak (1544 
m n.p.m.) - Polanica [czas przejścia ok. 5 do 5,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Worochta – Magura (1288m n.p.m.) – Pe-
rekhres – Połonina Mikulinka – Jabłonica [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadoko-
lacja, wieczór z gitarą, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zlot całego rajdu na Kukulu (1540 m n.p.m.) Wycieczka gór-
ska: Lazeszczyna (Debra) – Stajki – Połonina Łabiewska – Kukul – Zawojela (szla-
ban) [czas przejścia ok. 6,5 do 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Bukowina – Wielka Rakieta 
(111 m n.p.m.) – Mała Rakieta – Kamień – Potok Rokitnyj – Mikuliczyn [czas przej-
ścia 5,5 do 6 godz.], obiadokolacja z wieczorem integracyjnym, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikami na Dragobrat. Wycieczka górska: Dra-
gobrat – Bliżnica (1881m n.p.m.) – Połonina Stemczewska – Kwasy [czas przej-
ścia ok.6,5 do 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podleśników (wylot Doliny Żeńca) – Po-
łonina Jawornik – Jawornik (1467 m n.p.m.) – Połonina Jawor – Jaremcze [czas 
przejścia ok 6 do 6,5 godz.), obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze zwiedzamy cerkiew św. Du-
cha w Rohatyniu (UNESCO). Planowany przyjazd do Polski o godz. 19, do Rze-
szowa ok. godz. 21.00.

TRASA 4 (wycieczki średnie, lecz nie całkiem krótkie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: spacer na grań Polanicy 
z niespodzianką [czas przejścia z niespodzianką ok 4 do 4,5 godz.], obiadokola-
cja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: spacer po Worochcie (stare wille, cerkiew, 
targ) – Worochta – Piatichatki – Połonina Mikulinka – Jabłonica – piękne łąki, 
widoki na Gorgany, Czarnohorę, Świdowiec i Beskid Huculski na tzw. „woroch-
tiańskiej wyrypie” [czas przejścia ok. 5,5 do 6 godz.], obiadokolacja, wieczór z gi-
tarą, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zlot całego rajdu na Kukulu (1540 m n.p.m.), wycieczka gór-
ska: Zawojela (szlaban) – Kukul – Połonina Łabiewska – Przeł. Pereslip – Osere-
dok – Worochta [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn (Równia) – Stajki – Makowica 
(984 m n.p.m.) – Rezerwat Skały Dobosza – Jaremcze [czas przejścia ok. 5 do 5,5 
godz.], obiadokolacja z wieczorem integracyjnym, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na Dragobrat, wycieczka górska: Dra-
gobrat – Bliźnica (1881 m n.p.m.) – Żandarm – Stih – Dragobrat (zjazd gruzawi-
kiem) [czas przejścia ok. 5 do 5,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podleśniów (wylot Doliny Żeńca) – Połoni-
na Jawornik (1243 m n.p.m.) – Połonina Wawcze – Jaremcze [czas przejścia ok.4,5 
do 5 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze zwiedzamy cerkiew św. 
Ducha w Rohatyniu (UNESCO). Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19, do 
Rzeszowa ok. godz. 21.00.

Cel Rajdu: Poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Czarnohory, Gor-
ganów, Świdowca i Beskidu Pokuckiego oraz integracja środowiska przewodni-
czego i turystycznego.

Baza Rajdu: Polanica w Gorganach na pograniczu z Czarnohorą w rejonie 
Przeł. Jabłonickiej i przedwojennej granicy Polski z Czechosłowacją. 

Koszty uczestnictwa:
- przewodnicy PTTK   - 850 zł (dofinansowanie z Koła Przewodników)
- członkowie PTTK   - 920 zł
- pozostali uczestnicy  - 990 zł

Proponujemy 4 trasy wycieczek pieszych (codziennie)
Trasa Nr 1 - wycieczki długie
Trasa Nr 2 - wycieczki długie
Trasa Nr 3 - wycieczki średnie i krótkie
Trasa Nr 4 - wycieczki średnie i krótkie

Do zdobycia punkty do GOT:
Trasa Nr 1 - ok. 160 pkt
Trasa Nr 2 - ok. 110 pkt
Trasa Nr 3 - ok. 70 pkt
Trasa Nr 4 - ok. 70 pkt
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8IX Otwarty Rajd Górski
Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie
w dniach 24.06 - 01.07. 2017 r. z bazą w Polanicy na Ukrainie 
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Data Nazwa imprezy turystycznej str.
25.03 - 26.03.2017 Lwów 2 dni 30
30.03 - 02.04.2017 Powitanie Wiosny, Borżawa - Bieszczady Wschodnie 47
07.04 - 09.04.2017 Lwów i Krzemieniec 34
07.04 - 09.04.2017 Lwów i Stanisławów 29
19.04 - 23.04.2017 Połonina Borżawa z Hukliwego na dobry górski sezon 48
28.04 - 03.05.2017 Czarnohora - Gorgany i Beskid Huculski z bazą w Polanicy 44
28.04 - 06.05.2017 Bari - Alberobello - Neapol 38
29.04 - 30.04.2017 Lwów 2 dni 30
29.04 - 01.05.2017 Wiedeń - Bratysława 3
29.04 - 01.05.2017 Lwów i Stanisławów 29
29.04 - 02.05.2017 Praga 4 dni 10
29.04 - 02.05.2017 Wilno - Troki - Kowno 16
29.04 - 03.05.2017 Transylwania 5 dni 26
29.04 - 06.05.2017 Wenecja - Rzym - Asyż 37
30.04 - 02.05.2017 Budapeszt 34
01.05 - 02.05.2017 Lwów 2 dni 30
01.05 - 05.05.2017 Zakarpacie - Bukowina - Huculszczyzna 32
04.05 - 06.05.2017 Lwów i Polskie Termopile 31
11.05 - 14.05.2017 Złote kopuły Kijowa pociągiem 28
13.05 - 14.05.2017 Lwów 2 dni 30
18.05 - 21.05.2017 Podole 32
18.05 - 21.05.2017 Bieszczady Wschodnie z Użoka 49
23.05 - 28.05.2017 Czarnohora - szczyty, łąki, hale i Połoniny 46
26.05 - 28.05.2017 Morawy Południowe 8
27.05 - 28.05.2017 Lwów 2 dni 30
30.05 - 04.06.2017 Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach w Czarnohorze 46
10.06 - 11.06.2017 Lwów 2 dni 30
10.06 - 13.06.2017 Podole 32
10.06 - 17.06.2017 Wenecja - Rzym - Asyż 37
10.06 - 17.06.2017 Rumuński folklor i historyczna Besarabia 25
10.06 - 17.06.2017 Mostar - Dubrownik - Medjugorje 6
14.06 - 16.06.2017 Lwów i Polskie Termopile 31
14.06 - 18.06.2017 Połonina Borżawa z Hukliwego w Boże Ciało 48
15.06 - 18.06.2017 Lwów i Podole 29
16.06 - 18.06.2017 Wiedeń - Bratysława 3
16.06 - 18.06.2017 Budapeszt 34
16.06 - 18.06.2017 Praga 3 dni 11
17.06 - 18.06.2017 Lwów 2 dni 30
17.06 - 24.06.2017 St. Petersburg „Białe noce” 24
21.06 - 24.06.2017 Zakarpacie 33
22.06 - 25.06.2017 Perły Dolnego Śląska i Saksonii - Dni świąteczne w Forst 20

24.06 - 01.07.2017 IX Otwarty Rajd Górski Koła przewodników PTKK z bazą 
w Polanicy 50

24.06 - 02.07.2017 Toskania 36
25.06 - 01.07.2017 Werona - Modena - Cinque Terre 39
27.06 - 01.07.2017 Bawaria 19
28.06 - 01.07.2017 Trójmiasto - Malbork 23
29.06 - 02.07.2017 Złote kopuły Kijowa pociągiem 28
30.06 - 02.07.2017 Ziemia kłodzka - Góry Stołowe i Adrszpaskie Skały 11
30.06 - 08.07.2017 Durres - Tirana - Berat 2

30.06 - 08.07.2017 „Europejska Niagara“ - „Bernina Express” - Mediolan - Werona 
- Wenecja 27

01.07 - 02.07.2017 Lwów 2 dni 30
02.07 - 08.07.2017 Kraje nadbałtyckie 17
03.07 - 08.07.2017 Maramuresz i Bukowina 24
03.07 - 08.07.2017 Transylwania 26
04.07 - 09.07.2017 Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach w Czarnohorze 46
06.07 - 09.07.2017 Wołyńskim szlakiem 32
06.07 - 09.07.2017 Wiedeń - Dolina Wachau - Morawy 3
06.07 - 09.07.2017 Szwajcaria Saksońska i Czeska - Drezno 12
07.07 - 09.07.2017 Lwów i Stanisławów 29
07.07 - 09.07.2017 Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 35
07.07 - 16.07.2017 Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez 15
07.07 - 09.07.2017 Lwów i Krzemieniec 34
08.07 - 09.07.2017 Lwów 2 dni 30
08.07 - 14.07.2017 Paryż i zamki nad Loarą 14
08.07 - 16.07.2017 Bałkańska perełka 7
10.07 - 16.07.2017 Czarnohora i Huculszczyzna 45
11.07 - 15.07.2017 Mazury 22
13.07 - 16.07.2017 Lwów i Podole 29
13.07 - 22.07.2017 Na zakręcie Karpat 42
14.07 - 16.07.2017 Praga 3 dni 11
15.07 - 16.07.2017 Lwów 2 dni 30
16.07 - 22.07.2017 Grodno - Mir - Mińsk - Nieśwież - Pińsk 4
17.07 - 22.07.2017 Złote kopuły Kijowa 28
18.07 - 22.07.2017 Toruń – Trójmiasto – szwedzka Karlskrona – Malbork 22
18.07 - 23.07.2017 Czarnohora - szczyty, łąki, hale i połoniny 46
21.07 - 23.07.2017 Budapeszt 34
21.07 - 23.07.2017 Lwów i Stanisławów 29
22.07 - 23.07.2017 Lwów 2 dni 30
26.07 - 29.07.2017 Zakarpacie 33
26.07 - 30.07.2017 Gorgany z Rafajłowej 45
26.07 - 30.07.2017 Podziemne królestwo Gór Zachodnich 44

27.07 - 30.07.2017 Szlakiem zamków do perły średniowiecza - Czeskiego 
Krumlova 12

Data Nazwa imprezy turystycznej str.
29.07 - 30.07.2017 Lwów 2 dni 30
29.07 - 06.08.2017 Bałkańska perełka 7
01.08 - 05.08.2017 Kaszuby 21
01.08 - 06.08.2017 Gorgany z Osmołody z Popadią 47
03.08 - 06.08.2017 Złote kopuły Kijowa pociągiem 28
04.08 - 06.08.2017 Lwów i Polskie Termopile 31
04.08 - 13.08.2017 Durmitor 41
05.08 - 06.08.2017 Lwów 2 dni 30
07.08 - 12.08.2017 Największe atrakcje Podola oraz Wołyń i Huculszczyzna 31
07.08 - 12.08.2017 Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach w Czarnohorze 46
08.04 - 12.04.2017 Góry Bośni i Hercegowiny - zapomniane piękno 40
10.08 - 13.08.2017 Wilno - Troki - Kowno 16

11.08 - 13.08.2017 Morawy Wschodnie bogata w tradycje Wołoszczyzna 
i piwne SPA 8

12.08 - 13.08.2017 Lwów 2 dni 30
12.08 - 14.08.2017 Wiedeń - Bratysława 3
12.08 - 14.08.2017 Budapeszt 34
12.08 - 15.08.2017 Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żólkiew 30
12.08 - 15.08.2017 Praga 4 dni 10
12.08 - 18.08.2017 Paryż i zamki nad Loarą 14
12.08 - 19.08.2017 Wenecja - Rzym - Asyż 37
13.08 - 19.08.2017 Kraje nadbałtyckie 17
13.08 - 20.08.2017 Góry Maramureszu ze zwiedzaniem Bukowiny 43
14.08 - 19.08.2017 Transylwania 26
19.08 - 20.08.2017 Lwów 2 dni 30
19.08 - 27.08.2017 Bałkańska perełka 7
20.08 - 26.08.2017 Stare Wasiliszki – Połock – Witebsk 5
22.08 - 26.08.2017 Bawaria 19
22.08 - 27.08.2017 Złote kopuły Kijowa 28
23.08 - 26.08.2017 Dwa królestwa - Kopenhaga i Malmo 13
24.08 - 26.08.2017 Eger - Tokaj Hegyalja - Góry Matra 35
25.08 - 27.08.2017 Lwów i Krzemieniec 34
25.08 - 27.08.2017 Lwów i Stanisławów 29
26.08 - 27.08.2017 Lwów 2 dni 30
31.08 - 03.09.2017 Bieszczady Wschodnie z Użoka 49
02.09 - 03.09.2017 Lwów 2 dni 30
04.09 - 10.09.2017 Czarnohora i Huculszczyzna 45
05.09 - 09.09.2017 Kiejdany - Mierzeja Kurońska - Telsze 16
06.09 - 10.09.2017 Perły Turyngii ; Eisenach - Erfurt - Weimar 18
07.09 - 10.09.2017 Praga Piwnym szlakiem 10
07.09 - 10.09.2017 Podole 32
08.09 - 10.09.2017 Wiedeń - Bratysława 3
09.09 - 10.09.2017 Lwów 2 dni 30
09.09 - 16.09.2017 Wenecja - Rzym - Asyż 37
09.09 - 16.09.2017 Mostar - Dubrownik - Medjugorje 6
09.09 - 17.09.2017 Riła i Piryn 40
12.09 - 15.09.2017 Wołyńskim szlakiem 32
12.09 - 17.09.2017 Czarnohora - szczyty, łąki, hale i połoniny 46
13.09 - 16.09.2017 Trójmiasto - Malbork 23
15.09 - 17.09.2017 Budapeszt 34
15.09 - 17.09.2017 Ziemia kłodzka - Góry Stołowe i Adrszpaskie Skały 11
16.09 - 17.09.2017 Lwów 2 dni 30
16.09 - 24.09.2017 Toskania 36
17.09 - 22.09.2017 Zakarpacie - Bukowina - Huculszczyzna 33
18.09 - 23.09.2017 Transylwania 26
19.09 - 23.09.2017 Bawaria 19
21.09 - 24.09.2017 Bieszczady Wschodnie z Użoka 49
22.09 - 24.09.2017 Morawy Południowe 8
22.09 - 24.09.2017 Lwów i Stanisławów 29
23.09 - 01.10.2017 Bałkańska perełka 7
23.09 - 24.09.2017 Lwów 2 dni 30
24.09 - 30.09.2017 Werona - Modena - Cinque Terre 39
26.09 - 01.10.2017 Gorgany z Osmołody z Popadią 47
28.09 - 01.10.2017 Szwajcaria Saksońska i Czeska - Drezno 12
28.09 - 01.10.2017 Złote kopuły Kijowa pociągiem 28
30.09 - 01.10.2017 Lwów 2 dni 30
05.10 - 08.10.2017 Wiedeń - Dolina Wachau - Morawy 3
05.10 - 15.10.2017 Serce Bałkanów 41
06.10 - 08.10.2017 Budapeszt 34
07.10 - 08.10.2017 Lwów 2 dni 30
11.10 - 15.10.2017 Gorgany z Rafajłowej 45
13.10 - 15.10.2017 Wiedeń - Bratysława 3
13.10 - 15.10.2017 Praga 3 dni 11
13.10 - 21.10.2017 Bari - Alberobello - Neapol 38
14.10 - 21.10.2017 Wenecja - Rzym - Asyż 37
17.10 - 22.10.2017 „Koniec geografii” na koniec sezonu górskiego 48
19.10 - 22.10.2017 Złote kopuły Kijowa pociągiem 28
19.10 - 22.10.2017 Zakarpacie 33
21.10 - 22.10.2017 Lwów 2 dni 30
09.11 - 12.11.2017 Bieszczady Wschodnie z Użoka 49
11.11 - 12.11.2017 Lwów 2 dni 30
25.11 - 26.11.2017 Lwów 2 dni 30
08.12 - 10.12.2017 Budapeszt Jarmark Adwentowy 35
09.12 - 10.12.2017 Jarmark na Wołoszczyźnie Morawy Wsch. 9
09.12 - 10.12.2017 Lwów 2 dni 30
14.12 - 17.12.2017 Praga Jarmark Adwentowy 9

Kalendarz imprez 2017
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INFORMACJE OGÓLNE

Anulacja wycieczki
Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczają-
cej ilości osób do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klienci informowani są 
o takiej sytuacji telefonicznie, listownie bądź mailowo. Minimalna frekwencja to 
33 osoby. W przypadku odwołania imprezy Uczestnik otrzymuje zwrot wszyst-
kich wpłaconych środków. W tym celu konieczne jest podanie nr konta w przy-
padku wpłat dokonanych przelewem bądź dostarczenie paragonu fiskalnego 
w przypadku wpłat gotówkowych.

Autokary
Wszystkie autokary są klasy turystycznej, wyposażone w klimatyzację, dvd, ba-
rek z kawą i herbatą (napoje serwowane na postojach i płatne u kierowcy), wc.

Dokumenty
Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadania przy sobie wymaganego doku-
mentu tożsamości lub paszportu.

Dodatkowe opłaty
Dodatkowe opłaty stanowią obowiązkowy koszt (za wyjątkiem biletów wstę-
pu). Opłatę należy uiścić u  Pilota wycieczki w  podanej w  programie walucie. 
Najczęściej są to: bilety wstępu, miejscowi przewodnicy oraz inne obligatoryjne 
opłaty. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwiedzania poszczególnych obiektów 
po uprzednim poinformowaniu o tym Pilota wycieczki, wówczas Uczestnik nie 
ponosi kosztów biletu wstępu do danego obiektu (o ile dane bilety nie zostały 
już zarezerwowane i opłacone).

Miejsca w autokarze
Podczas zbiórki Uczestnicy wycieczki są wyczytywani wg listy (sporządzana 
jest według kolejności dokonywania rezerwacji na daną imprezę) – w  takiej 
kolejności wsiada się do autokaru i zajmuje wybrane przez siebie miejsce. Dla 
Uczestników wsiadających na trasie miejsca będą zarezerwowane również wg 
kolejności z listy. Nie prowadzimy ani nie przyjmujemy rezerwacji miejsc w au-
tokarze.

Pilot / Przewodnik
Pilot jest osobą występującą w imieniu organizatora imprezy turystycznej, spra-
wuje opiekę nad Uczestnikami imprezy i czuwa nad sposobem wykonywania 
na ich rzecz usług. Przekazuje również podstawowe informacje dotyczące od-
wiedzanego kraju/miejsca, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Jest stro-
ną organizacyjną imprezy. Podczas trwania imprezy Uczestnicy wycieczki mają 
obowiązek bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom obsługi wyjaz-
du. Przewodnik, to osoba, której usługi oprowadzania po mieście i obiektach 
są z reguły dodatkowo płatne. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do 
wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, na terenie 
którego pracują. Przewodnicy pełnią funkcję merytoryczną i krajoznawczą.

Potwierdzenie wycieczki
Zakładamy, że każda wycieczka się odbywa. Jeśli do 10 dni przed rozpoczęciem 
imprezy nie otrzymają Państwo wiadomości o jej odwołaniu oznacza to auto-
matycznie, iż impreza jest potwierdzona. Informacje można uzyskać również 
telefonicznie i osobiście w biurze podróży.

Promocje
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i  ostateczna. Nie podlega zmianom 
w  przypadku wystąpienia promocji czy ofert typu last minute po zawarciu 
umowy z uczestnikiem. 

Rezerwacja
Można jej dokonać poprzez stronę internetową (zalecamy), telefonicznie lub 
osobiście w  biurze. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje umowę oraz 
warunki uczestnictwa. Każda rezerwacja do momentu dokonania wpłaty jest 
rezerwacją czasową i w przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie zostanie 
automatycznie anulowana. Każda rezerwacja posiada inny numer oraz indywi-
dualny numer konta bankowego.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
Zgodnie z ustawą z dn. 22.07.2016r., wprowadzona została obligatoryjna skład-
ka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w wysokości 10 zł/os która jest 
pobierana przy podpisywaniu umowy. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycz-
nych.

Ubezpieczenie
Naszych Klientów ubezpieczamy w  Signal Iduna Polska. Ubezpieczenie obej-
muje KL (koszty leczenia), NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków) oraz 
bagaż. Ubezpieczeni objęci są również ochroną w  zakresie chorób przewle-
kłych. Szczegółowe informacje podajemy w  Warunkach Uczestnictwa punkt 
V oraz w świadczeniach zawartych w programach imprez. Aby ubezpieczenie 
było ważne konieczne jest podanie nam swoich danych osobowych tj. imię, 
nazwisko, data urodzenia i  adres zameldowania najpóźniej dwa dni przed 
wyjazdem. W przypadku jeżeli klient sam pokrywa niewielkie koszty, po wcze-

śniejszym zgłoszeniu w SIGNAL IDUNA, wszystkie wydatki powinny być udoku-
mentowane rachunkami, gdyż na tej podstawie będzie możliwy zwrot ponie-
sionych kosztów przez Signal Iduna po powrocie do Polski. Procedura związana 
z wypłacaniem poniesionych kosztów lub odszkodowań winna być załatwiana 
bezpośrednio z  Signal Iduna Polska. Zalecamy dodatkowo wyrobienie karty 
EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) przy wyjazdach do kra-
jów Unii Europejskiej, która często usprawnia korzystanie ze świadczeń zdro-
wotnych w  krajach UE. Szczegółowe Informacje znajdą Państwo na stronach 
www.nfz.gov.pl/ekuz oraz www.signal-iduna.pl

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (KR)
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia wynoszącego 4,5% wartości 
imprezy. Umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek rezy-
gnacji z wyjazdu z ważnej, nagłej życiowej przyczyny. Szczegóły można uzyskać 
na stronie internetowej Signal Iduna oraz w biurze podróży PTTK Rzeszów.

Waluty
Waluty niektórych krajów są niedostępne w  Polsce - proponujemy zabrać ze 
sobą euro (EUR) lub dolary amerykańskie (USD), które bez problemu można wy-
mieniać w miejscowych bankach lub kantorach, a także na granicy. Polskie kar-
ty płatnicze (należące do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) są 
honorowane w większości krajów.

Wizy
Szczegółowe informacje na temat wiz podajemy w programach. Do uzyskania 
wizy konieczne jest bezwzględne dostosowanie się do wymogów, które poda-
jemy.

Wycieczki fakultatywne
Dla chętnych, dodatkowo płatne, organizowane podczas wyjazdu atrakcje. 
Szczegóły podajemy w programie w którym występują.

Wyżywienie
Przy każdym programie jest dokładnie określona ilość posiłków oraz ewentual-
ne dopłaty. Napoje do obiadokolacji zazwyczaj są dodatkowo płatne. 

Wpłaty
Wpłat można dokonywać gotówką w biurze podróży bądź przelewem na indy-
widualny numer konta podany na umowie po dokonaniu rezerwacji. W tytule 
przelewu należy zawsze podać nr rezerwacji i nr imprezy. Wpłata zaliczki musi 
nastąpić do 3 dni od dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy dopłacić 
do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym 
terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

Vouchery
Istnieje możliwość wykupienia wycieczki w formie vouchera. Voucher przygo-
towywany jest w biurze. Nie ma możliwości otrzymania vouchera drogą elek-
troniczną. Szczegółowe informacje w biurze.

Zakwaterowanie
Najczęściej w hotelach **/*** bądź pensjonatach, pokoje 2 i 3 osobowe z łazien-
kami. Informacje na temat miejsca noclegu oraz dodatkowych opłat (np. opłata 
klimatyczna, opłata za klimatyzację, opłata za leżaki itp.) do poszczególnej im-
prezy można uzyskać po potwierdzeniu imprezy, tj. maksymalnie 10 dni przed 
rozpoczęciem wycieczki. Szczegóły podajemy w programie każdego wyjazdu. 
Pokoje przyznawane są wg ilości osób zgłoszonych na jednej rezerwacji. Często 
istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 osobowym po uprzednio do-
konanej dopłacie (potwierdzenie i szczegółowe informacje po potwierdzeniu 
wycieczki). W  przypadku osób zgłoszonych pojedynczo stosuje się dokwate-
rowanie do osoby tej samej płci do pokoju 2 lub 3 osobowego. Proszę mieć 
na uwadze, iż zdarza się, że pokój 3 osobowy jest w rzeczywistości pokojem 2 
osobowym z dostawką.

Zbiórka
Prosimy o  punktualne przybywanie na miejsce zbiórki (Dworzec Główny PKS 
w Rzeszowie, ul. Grottgera – stanowisko „M” (międzynarodowe, czerwona lite-
ra), tj 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu. 
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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 tury-
stycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do 
rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. podkarpac-
kiego 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.: ”Umowa 
o udział w  imprezie turystycznej” zwana dalej Umową „Warunki uczestnictwa 
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 205782 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 Uczestnika 

z ofertą zawartą w katalogu Biura, Warunkami i informacjami szczegółowymi, któ-
re są integralną częścią umowy. Podpisanie Umowy, stanowi wyrażenie 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 marketingowych, 
statystycznych, do przesyłania materiałów informacyjnych. W  przypadku bra-
ku 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 paszporto-
wych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpo-
wiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne 
koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.

5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w im-
prezie oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na Imprezę. Niedostarczenie 
niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo skierowanego przez Biuro 
wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty, traktowane będzie jak re-
zygnacja 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 Im-

prezę wg następujących zasad:
a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości podanej na ofercie Imprezy,
b) do 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy dopłata do kwoty 100 % ceny Imprezy, 
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 administra-

cji 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 ustnie 
lub pisemnie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost cen 
może nastąpić w przypadku: wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzę-
dowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, zała-
dunkowe 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 zawiadomienia. 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 niewystarczającej 
ilości osób do 10 dni przed rozpoczęciem Imprezy, a w każdym czasie w przy-
padku zaistnienia okoliczności rozumianych jako „siła wyższa”. Wystarczająca 
liczba osób na 10 dni przed terminem imprezy to 33 osoby i 18 osób przy im-
prezach „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 przedstawienia 
Klientowi oferty zastępczej o  tym samym lub wyższym standardzie, chyba że 
Klient zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy 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 (do-
wodu osobistego lub paszportu) oraz wymaganych wiz wg programu imprezy. 

7. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno dewizowe polskie, krajów tran-
zytowych i docelowych.

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

V. UBEZPIECZENIA
1. Uczestnicy imprez organizowanych przez organizatora są ubezpieczeni przez SI-

GNAL IDUNA Polska S.A. w zakresie KL – koszty leczenia 10 000 euro ( koszty ratow-
nictwa 6000 euro – podlimit KL), NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków: 
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. Ubezpieczenie obej-
muje 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 zwol-
nienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy 
lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z  przebiegu leczenia 
ubezpieczycielowi.

4. Do ubezpieczenia zagwarantowanego przez organizatora zgodnie z pkt.1., ist-
nieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego ryzy-
ko związane np. z uprawianiem sportów: zimowych, ekstremalnych, wyczyno-
wych 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.

7. W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych art. 10f ust. 3 z dniem 26 
listopada 2016 r. do cen imprez doliczana jest składka na TURYSTYCZNY FUNDUSZ 
GWARANCYJNY tzw.: II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU 
GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do 
kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla 
klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacal-
ność. Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty składki podanej w umowie 
zgłoszeniu na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Składka jest naliczana w dniu 
zawarcia umowy w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

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 koszty 
związane z  realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla 
każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się w na-
stępującej 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% wartości 

imprezy,
c) rezygnacja od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% wartości 

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 pilota, 

a po zakończeniu imprezy w formie pisemnej w Biurze niezwłocznie, w terminie 
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 26.11.2016 roku.




