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„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.” (Św. Augustyn)
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością prezentujemy katalog na 2018 rok. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programów, które ze
starannością opracowywał nasz zespół pracowników, pilotów i przewodników.
Żywimy nadzieję, iż nasz katalog zostanie potraktowany jak wstęp do ciekawej książki, która zachęci i zmobilizuje
Państwa do wyruszenia z nami w niezapomnianą podróż.
Wierzymy, że nasze propozycje na sezon 2018 spotkają się z Państwa zainteresowaniem i sprostają wysokim oczekiwaniom. Jesteśmy jak zawsze do dyspozycji i z przyjemnością służymy fachową poradą w wyborze wycieczek.
Cenimy sobie wszelkie sugestie i spostrzeżenia w tym zakresie.
Bardzo dziękujemy naszym stałym klientom za lojalność i uznanie. Jednocześnie zapraszamy nowych klientów do
naszego Biura Podróży i Oddziału PTTK w Rzeszowie, który także dysponuje szerokim wachlarzem wyjazdów, w tym
również turystyki kwalifikowanej.
Przypominamy o corocznym konkursie fotograficznym – zachęcamy do wysyłki zdjęć z wycieczek organizowanych przez biuro podróży PTTK Rzeszów.
Życzymy Państwu wielu wspaniałych, ciekawych 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
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1 Dworzec PKS - miejsce wyjazdu
2 Parking na samochody
3 Schronisko PTSM
4 Biuro Podróży PTTK
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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.
Wpłat proszę dokonywać tylko i wyłącznie na indywidualne nr kont podane po dokonaniu rezerwacji. Przypominamy
o konieczności podawania w tytule przelewu nr imprezy i nr rezerwacji – są to wymogi niezbędne 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.
Więcej informacji na str. 58.
Zachęcamy do dokonywania rezerwacji poprzez naszą stronę internetową www.pttkrzeszow.pl.

Wycieczki objazdowe
Państwo

Nazwa imprezy

Albania - Macedonia
Austria - Słowacja
Austria - Czechy
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Czechy

Bałkańska przygoda
Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława
Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy
Płuca Europy
Przedsmak orientu
Słoneczna Dalmacja
Bałkańska perełka
Adwentowy Jarmark w Pradze
Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie
Morawy Południowe – piękna kraina bogata
w smaczne wina
Praga 3 dni
Szlakiem zamków do perły
średniowiecza - Czeskiego Krumlova
Złota Praga
Czechy Wschodnie - zabytki pogranicza
Szwajcaria Saksońska i Czeska - Drezno
Dwa królestwa - Kopenhaga i Malmö
Prowansja - Lawendowe impresje
Prowansja - Lazurowe wybrzeże
Starożytne tajemnice

Czechy - Niemcy
Dania - Szwecja
Francja
Grecja
Litwa – Łotwa –
Estonia - Finlandia
Malta
Niemcy
Niemcy - Polska
Polska

Rosja - Litwa – Łotwa
– Estonia
Rumunia – Mołdawia
Rumunia

Szwajcaria - Włochy

Szwecja
Ukraina

Węgry

Włochy
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Bułgaria
Czarnogóra

44
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Słowenia
Ukraina

Piryn i Riła
Durmitor – najpiękniejsze góry byłej Jugosławii
Góry Przeklęte
Trekking przez baśniowe krajobrazy
Tuszetii i Chewsuretii
Serce Bałkanów
Góry Maramuresz - Bukowina
Apuseni Podziemne królestwo Gór Zachodnich
Alpy Transylwańskie - Karpaty zakrętu
Alpy Julijskie
Beskidy Skolskie
Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni)
z przejazdem koleją Sianki – Wołosianka
Bieszczady Wschodnie z Użoka (6 dni)
z przejazdem koleją Sianki – Wołosianka
Czarnohora i Huculszczyzna
Czarnohora szczyty, łąki, hale i połoniny
Gorgany z Rafajłowej
Gorgany z Osmołody z Popadią
Koniec geografii
Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach
w Czarnohorze
Bieszczady Wschodnie - Połonina Borżawa
z Hukliwego
Borżawa - Bieszczady Wschodnie na powitanie
wiosny
Połonina Borżawa z Hukliwego na dobry górski
sezon
X Jubileuszowy Otwarty Rajd Górski
8 Koła Przewodników Oddziału PTTK
w Rzeszowie z bazą w Polanicy na Ukrainie
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Kraje Nadbałtyckie
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Wyspa błękitu
Bawaria - Baśniowe zamki
Malownicza Turyngia
Perły Dolnego Śląska i Saksonii
Beskid Niski i Beskid Sądecki
Bieszczadzkie widoki
Beskidy
Karkonosze
Kaszuby
Kłodzka kraina
Pieniny i Spisz
Podlasie – Mozaika kulturowa
Królewska Warszawa
Mazury
Wrocław i Dolnośląski Szlak Cysterski
Ziemia Przemyska
Roztocze
Trójmiasto i Malbork
Wielkopolska – kolebka Polskości
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St. Petersburg - Białe noce
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Rumuński folklor i historyczna Besarabia
Przez Transylwanię nad Morze Czarne
Transylwania 5 dni
Fascynująca Transylwania
Alpy – tu się oddycha
Sztokholm - miasto na wyspach
Lwów i Krzemieniec
Lwów i Podole
Lwów i Stanisławów
Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew
Lwów 2 dni
Lwów i Polskie Termopile
Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
i Huculszczyzna
Odessa pociągiem
Podole
Wołyńskim Szlakiem
Zakarpacie - Bukowina - Huculszczyzna
Złote kopuły Kijowa i nie tylko
Złote kopuły Kijowa pociągiem
Budapeszt i Zakole Dunaju
Budapeszt – Jarmark Adwentowy
Węgry Północne
Włochy klasyczne
Włoskie wspaniałości
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Zapraszamy do udziału
w konkursie fotograficznym
Szczegóły w biurze i na stronie
www.pttkrzeszow.pl

Albania - Macedonia

Bałkańska przygoda
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) –
stanowisko „M” o godz. 06.00, przejazd przez: Słowację, Węgry do Serbii; krótki
spacer po historycznym centrum Belgradu (jeżeli czas pozwoli). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg tranzytowy w rejonie Belgradu lub
Smedereva.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Macedonii, Skopje –
zwiedzanie stolicy, miejsca urodzenia Matki Teresy, dzielnica muzułmańska -Carsija, monumentalna zabudowa i pomniki placu Makedonija. Przejazd w miejsce
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Park Narodowy Mawrowo –
zabytkowy monastyr Jovana Bigorskiego, Ochryd –zwiedzanie starówki, Jezioro
Ochrydzkie, przejazd do Albanii, Tirana – zwiedzanie stolicy: Plac Skanderbega,
meczet, wieża zegarowa, włoska dzielnica rządowa, uniwersytet, pomnik Chopina i Matki Teresy, katedra katolicka i prawosławna, bazar miejski, zwiedzanie
kompleksu bunkra atomowego. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Durres – spacer po historycznym portowym mieście: rzymskie forum i amfiteatr, mury i baszta wenecka, bulwar
nadmorski, meczet, cerkiew, willa króla Zogu, laguna i Park Narodowy Divjaka-Karavasta, Vlora – meczet XVI w., Plac Sztandaru, pamiątki ogłoszenia niepodległości, mauzoleum bektaszystów, bulwar portowy i plaża. Przejazd w miejsce
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Orikum – podjazd na przeł. Llogara (rewelacyjne widoki na góry, Morze Jońskie i wyspy greckie, riwierę jońską), kilkugodzinny wypoczynek na pięknej plaży (Palase lub Dhermi), Porto Palermo
– twierdza Alego Paszy i skalny port łodzi podwodnych. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Butrinti – zwiedzanie unikalnego kompleksu archeologicznego z czasów greckich i rzymskich - Ksamil („rajskie plaże”) - rezerwat wodny „Błękitne Oko” - Gjirokastra – zwiedzanie starówki „miasta
srebrnych dachów”, twierdza, muzeum etnograficzne (dom urodzenia Envera
Hodży). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie - Tepelena (pomnik Alego Paszy) - Berat
– zwiedzanie malowniczego „miasta 1000 okien”, twierdza, starówka, historyczne dzielnice muzułmańskie i chrześcijańskie - Duresz - Kruja (jak czas pozwoli
krótkie zwiedzanie twierdzy Skanderbega) - Szkodra (przedwieczorny spacer
po centrum - katedra katolicka i kościół Franciszkanów, meczet, cerkiew, „włoska
uliczka”). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez: Czarnogórę (Podgorica, kanion Moracy), Serbię , Węgry oraz Słowację.
9 dzień: Przyjazd do Polski (Barwinek - ok. godz. 5.30), Rzeszów ok. godz. 7.00.
NR IMPREZY
144/W/18

TERMIN
26.05 - 03.06.2018 r.

CENA
1690 zł*
1720 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 690 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota – przewodnika, 7 noclegów w hotelach /**/*** lub pensjonatach
(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)
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. 45 EUR.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Cena nie
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Austria - Słowacja

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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, starówka. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO) - zwiedzanie miasta z przewodnikiem 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),
parlament, ratusz, uniwersytet. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia, c.d. zwiedzanie
miasta m.in.: wzgórze Kahlenberg- przepiękna panorama miasta, miejsce
rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej, kościół z kaplicą Jana III Sobieskiego, Pałac
Schönbrunn (UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej
Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa), zespół pałacowo - parkowy Belvedere spacer po wspaniałym ogrodzie w stylu francuskim. Planowany wyjazd z Wiednia ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 21.00, Rzeszów ok. godz. 1.00.
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Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,

3

Dwie stolice…
Wiedeń - Bratysława

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

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bile-

NR IMPREZY

ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 45 EUR/os.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

TERMIN

CENA

060/W/18

28.04 - 30.04.2018 r.

740 zł

009/W/18

03.05 - 05.05.2018 r.

740 zł

061/W/18

01.06 - 03.06.2018 r.

740 zł

062/W/18

13.07 - 15.07.2018 r.

710 zł*, 730 zł

063/W/18

12.08 - 14.08.2018 r.

710 zł*, 730 zł

064/W/18

07.09 - 09.09.2018 r.

710 zł*, 730 zł

065/W/18
12.10 - 14.10.2018 r.
690 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 290 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Austria - Czechy

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 (UNESCO), który służył jako
rezydencja biskupów ołomunieckich. W bogato urządzonych wnętrzach zachwyca galeria obrazów z kolekcją mistrzów europejskich XV – XVIII stulecia. Zamek uzupełniają wyjątkowe ogrody historyczne: ogród w podzamczu
o charakterze krajobrazowym i późno renesansowy ogród kwiatowy z geometrycznie rozwiązanymi zagonami, pawilonem centralnym i kolumnadą.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO). Przejazd: Ringstrasse - reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea Historii Sztuki i Przyrody, Domy Friedricha Hundertwassera – ekstrawaganckiego i prowokacyjnego architekta, którego dzieła stały się symbolami Wiednia, parlament, ratusz,
uniwersytet. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.; Ratusz, Parlament,
Stadtpark (park miejski), Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów, kościół
kapucynów- krypty Habsburgów, katedra św. Szczepana – czas wolny. Pałac
Schönbrunn (UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej
Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd z Wiednia do położonego nad Dunajem Opactwa Benedyktynów w Melku. Zwiedzanie jednego z największych barokowych zespołów sakralnych w Europie, którego początki sięgają średniowiecza, a zwiedzić można; monumentalny, barokowy, bogato zdobiony 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 Babembergów, 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. Zwiedzanie Mikulova - miasta malowniczo 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 eksponatami zawierająca bardzo
kuriozalne buty). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24:00
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Wiedeń – Dolina
Wachau – Morawy
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

066/W/18

02.05 - 05.05.2018 r.

870 zł*, 890 zł

067/W/18

20.09 - 23.09.2018 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, opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami) w Mikulovie lub w okolicy, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych, (10.000 euro), 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. Cena nie
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Białoruś

Płuca Europy

1

Program:

7

7 dzień: śniadanie. 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 posiłek. Powrót do Polski ok. godz. 14.00, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.30.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 Baranowicz. Po drodze Bohatyrowicze – wciąż żywe dzięki mieszkającym do dziś
potomkom bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej. Ew. spotkanie z seniorką rodu,
odwiedziny 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 (UNESCO) na Kresach, pierwowzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków. Przyjazd do Nowogródka, wizyta w muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza.
Odpoczynek nad Świtezią - jeziorem mitycznym opisanym w balladzie Adama
Mickiewicza „Świtezianka”. Rosną tu rzadkie i reliktowe rośliny. 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 św. Piotra i Pawła, dawny 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 farnego i zabytkowej części Nieświeża. Przejazd do Pińska, rejs
statkiem po Pinie i Prypeci. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Pińsk - pierwsze wzmianki o Pińsku pochodzą z ruskiego
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 Bożej Królowej Polesia. Przejazd do Motola - miasteczko, które zostało założone
i obdarzone prawem Magdeburskim przez królową Bonę – zwiedzanie muzeum
ziemi poleskiej połączone z występem zespołu folklorystycznego. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

177/W/18

21.07 - 27.07.2018 r.

1450 zł*, 1470 zł

178/W/18

26.08 - 01.09.2018 r.

1450 zł*, 1470 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 580 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 6 noclegów (hotel **/*** oraz Dom Pielgrzyma) w pokojach 2, 3
os. z łazienkami, wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Do świątyń 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 dostarczyć dokumenty potrzebne do otrzymania wizy białoruskiej: paszport (ważny
co najmniej 3 miesiące, 2 strony wolne), wypełniony i osobiście podpisany formularz wizowy, 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne - nie starsze niż
6 miesięcy, biometryczne, kolorowe, en face (na wprost), na jasnym tle). Koszt
wizy grupowej + pośrednictwo ok. 90 zł.

4

Bułgaria

2

Przedsmak orientu

10

Program:

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, Warna – rzymskie termy, katedralna cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, bulwary nadmorskie, Pliska – kompleks archeologiczny, ruiny stolicy I carstwa Bułgarskiego z IX w. bizantyjskiej katedry, Iwanowo - zespół skalnych cerkwi
z freskami XIV w. (UNESCO), Ruse – spacer po XIX w. starówce i bulwarach naddunajskiego portu. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, podróż powrotna do Polski: Ruse – most
na Dunaju granica BG/RO - obwodnica Bukaresztu - Pitesti, przełom Oltu przez
Karpaty – Sybin – Arad (autostrada), nocny przejazd przez Węgry i Słowację.
10 dzień: planowany przyjazd do Polski (Barwinek ok. godz.4.30), Rzeszów ok. 6.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry do Rumunii. Timiszoara – zwiedzanie zabytkowego centrum. Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez przełom Dunaju „Żelazne
Wrota”, wjazd do Bułgarii, zwiedzanie Vidin - historyczna twierdza nad Dunajem
- Bełogradczik (malowniczy kompleks skalny z resztkami twierdzy) - Montana
– Berkowica - przejazd przez przeł. Petrohanską (1420m) - Sofia - zwiedzanie
centrum bułgarskiej stolicy, cerkwie Aleksandra Newskiego, św. Sofii i rosyjska,
meczet, hala targowa, stara zabudowa, gmachy publiczne. Przejazd w miejsce
zakwaterowania w Sofii lub okolicy, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd w rejon gór Riła i Piryn – historyczny Rylski Monastyr
(UNESCO), Melnik – malowniczo położony w głębokim i stromym piaskowym wąwozie – centrum bułgarskiego winiarstwa, degustacja w winiarni w skalnej grocie,
w miarę możliwości czasowych i pogodowych wyjazd kolejką/wyciągiem w góry
Piryn (z Banska) lub Riłę (z Borowca). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd Płowdiw – zwiedzanie zabytkowego centrum: amfiteatr i forum rzymskie, meczet „piątkowy” i wieża zegarowa,
cerkiew Bogurodzicy, rezerwat architektoniczny z starobułgarską zabudową i domami kupieckimi, przejazd na północ przez góry Stara Płanina, Trojanski Monastyr
(XV-XIX w. z freskami i cudowną ikoną Bogurodzicy z Trzema Rękami), Łowecz –
zabytkowy drewniany most z kramami wewnątrz i historyczna dzielnica ze starobułgarską zabudową. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Wielkie Tyrnowo – zwiedzanie historycznego centrum średniowiecznej stolicy Bułgarii: wzgórze zamkowe, katedra, historyczna zabudowa nad rzeką - wizyta w jednej z okolicznych wsi-skansenów (Etyr lub Bożenci)
koło Gabrova. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na przeł. Szipka w górach Stara
Płanina z monumentalnym pomnikiem-wieżą widokową poświęconym historycznej bitwie wyzwoleńczej wojsk bułgarskich i rosyjskich z Turkami, cerkiew-mauzoleum bohaterów - przejazd w kierunku wybrzeża autostradą do Burgas
– spacer po historycznym centrum portowego miasta. m.in. cerkiew katedralna
z freskami, cerkiew ormiańska, zabytkowy dworzec. Przedwieczorny wypoczynek nad morzem. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka w okolice Burgas do Neseberu lub Sozopola
(malownicze historyczne miasteczka na półwyspach) i do doliny rzeki Ropotamo - wypoczynek nadmorski na plażach Morza Czarnego. Powrót w miejsce

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

156/W/18
23.08 – 01.09.2018 r.
1930 zł*, 1960 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 790 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota - przewodnik, 8 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty
stanowią koszt dodatkowy ok. 50 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

5

Chorwacja

Słoneczna Dalmacja

2

Program:

NR IMPREZY

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przyjazd do Plitvic - spacer po Parku Narodowym Plitvickie
Jeziora (UNESCO) obejmującym 16 szmaragdowo-turkusowych jezior połączonych malowniczymi wodospadami i kaskadami. 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 (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. Przejazd do hotelu, 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. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka: Split - zwiedzamy m.in.: Pałac Dioklecjana, Katedra św. Dujama, świątynia Jupitera, Trogir - miasteczko atrakcyjnie położone
na niewielkiej wyspie zwane „Chorwacką Wenecją”, Veprice - Sanktuarium Matki
Boskiej z Lourdes. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Chorwację i Węgry.
8 dzień: przejazd przez Słowację do Polski. Planowany powrót do Rzeszowa ok.
godz. 8.00.

TERMIN

8

CENA

136/W/18

28.04 - 05.05.2018 r.

1440 zł*
1460 zł

137/W/18

26.05 - 02.06.2018 r.

1510 zł

138/W/18
08.09 - 15.09.2018 r.
1570 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 650 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 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): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 85 EUR/os. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Świadczenia zawarte w cenie:

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

6

Czarnogóra

1

Bałkańska perełka

9

Program:

znajduje się ukryta plaża „Pjeszczanac” - która jest dostępna tylko od strony
wody. Regionalny obiad, czas wolny, plażowanie - kąpiel. W godzinach popołudniowych powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez: Serbię, Węgry.
9 dzień: przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 13.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. Obiadokolacja, 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 Bałkańskim. 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 (panorama) - 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 turecka, ruiny katedry św. Jerzego, ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt, cytadela. Powrót do hotelu, czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wycieczka do Albanii: Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet Ethem Beja,
Piramida (zewnątrz) - dawne muzeum Envera Hodży, Kruja - zamek Skanderbega (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 przechowywana 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 - degustacja serów
i szynek. Kotor (UNESCO)- wieczorne zwiedzanie miasta, położone nad Zatoką Kotorską porównywaną często do krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym
mieście otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra
romańska św. Tripuna (zewnątrz), kościół św. Łukasza przekształcony w cerkiew i kolegiata 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 statkiem
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

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

056/W/18

07.07 – 15.07.2018 r.

1690 zł

057/W/18

28.07 – 05.08.2018 r.

1690 zł

058/W/18

18.08 – 26.08.2018 r.

1690 zł

059/W/18
22.09 – 30.09.2018 r.
1560 zł
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota - przewodnika, 7 noclegów [1 nocleg tranzytowy, 6 w hotelu **/***
(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)
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Wycieczki fakultatywne: Wycieczka do Albanii - ok. 40 EUR/os. (wycieczka
realizowana przy min. 30 os.). Rejs po Jeziorze Szkoderskim - ok. 35 EUR/os. (wycieczka 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 obligatoryjnych opłat (obowiązkowa płatność na miejscu) - ok. 55 EUR/os. Parasol
z dwoma leżakami na plaży – 5 EUR/dz. (dla chętnych). Obligatoryjnej opłaty na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

7

Czechy
2

2 dzień: śniadanie w restauracji, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mała
Strona z Hradczanami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem
Czerninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą
św. Wita. Czas wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą
praskiego baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, kamienny Most
Karola. Obiadokolacja w restauracji. Czas wolny na Starówce bogato przystrojonej w świąteczne dekoracje – zakupy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi - Stare Miasto; Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy,
Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas wolny - możliwość spaceru po świątecznie udekorowanych uliczkach i placach miasta oraz uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym; wydarzeniu artystycznym i kulinarnym wprowadzającym w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Obiadokolacja
w restauracji staromiejskiej. Wieczorne pożegnanie z przedświąteczną Pragą;
rejs statkiem po Wełtawie. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez Brno do Ołomuńca. Zwiedzanie miasta
zwanego „perłą na zielonej poduszce” z Kolumną św. Trójcy (UNESCO), zegara astronomicznego na wieży ratuszowej, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch
barokowych rynków z fontannami. Jarmark przedświąteczny oferuje specjały
serowe, ceramikę, ręcznie robioną biżuterię, drewniane zabawki, pacynki, malowane kubki, itp. Turyści mogą nabyć specjały z grilla czy typowo czeski streetfood jakim jest bramborák (placek ziemniaczany) dobrze doprawiony czosnkiem i kminkiem. Ci co to lubią osładzać sobie życie zadowoleni będą ze stoisk
z piernikami, prażonymi orzechami czy też trdelníków. Wszystko to w pięknie
przystrojonych drewnianych chatkach w sąsiedztwie dużej, błyszczącej tysiącami światełek żywej choince przy muzyce na żywo, bo program jarmarku oferuje każdego dnia koncerty i przedstawienia. Powrót przez Ostravę, Katowice,
Kraków do Rzeszowa w godzinach nocnych (ok. godz. 24.00).

4

Adwentowy Jarmark w Pradze
Ponownie zapraszamy Państwa na Adwentowy Jarmark nad Wełtawę - do stolicy Czeskiej Republiki oraz zabytkowego miasta Ołomuńca. Praga w przeddzień Świąt Bożego
Narodzenia to miasto z bajki. I lepsze od Disneylandu, bo prawdziwsze! Praski jarmark
świąteczny należy do najsłynniejszych w Europie oferując przybyszom magiczną atmosferę. 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 europejskich jarmarków świątecznych Praga od lat przoduje w kategorii „najciekawszy dla maluchów”.
Tam trafimy na plenerowe przedstawienia bajek, gdzie uda się spotkać osobiście
Rumcajsa i Krecika. Zobaczymy małe zoo i szopkę betlejemską na Zamku Hradczany.
Na kolorowych stoiskach nie zabraknie kolorowych pacynek i innych zabawek. Warto
skosztować tradycyjne smakołyki; słowackiego trdelnika (ciasto grillowane z cukrem,
orzechami i cynamonem), węgierskie langosze, czeskie kołacze, pieczone kasztany, dorośli pokrzepić się mogą ponczem, grzańcem galicyjskim czy pitnym miodem…
To wszystko przy dźwiękach kolęd i występach zespołów muzycznych…

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

145/W/18
06.12 - 09.12.2018 r.
660 zł
Wpisowe w kwocie 260 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 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 3 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-

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 22.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrawa, Ołomuniec, Brno do Pragi.

ty wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 400 CZK/os.
(korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava do miasta
Kopřivnice - zwiedzanie Muzeum Tatry ze wspaniałymi eksponatami. Zobaczymy między innymi luksusowe limuzyny z lat 30-tych XX wieku, samochody wyścigowe i ciężarowe (m.in. pierwszy samochód ciężarowy z drewnianym
nadwoziem). Przejazd do Štramberka z zespołem murowanych i drewnianych
domów o konstrukcji zrębowej. Nad miastem i mocno pochylonym rynkiem
góruje zalesione wzgórze z pozostałościami zamku Štramberk oraz zachowaną
wieżą o nazwie Trúba. Przejazd do miasta Rožnov pod Radhoštem, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja (możliwość skorzystania z wyjątkowej atrakcji
- piwnego SPA w rożnowskim piwowarze), nocleg.
2 dzień: śniadanie, pobyt na jarmarku bożonarodzeniowym rokrocznie odbywającym się na terenie rožnovskiego skansenu – świąteczne stragany, kolędnicy, zwyczaje i wyroby ludowe. To najstarsze i największe Muzeum w Przyrodzie
w środkowej Europie, które tworzą trzy samodzielne areały; Drewniane miasteczko, Wieś wołoska i Dolina młyńska. Zapoznanie się z zapomnianymi, tradycyjnymi rzemiosłami, sztuką i zwyczajami ludowymi mieszkańców Wołoszczyzny Morawskiej ukrytymi w licznych wołoskich drewnianych budynkach.
Powrót przez Ostrawę (przejście graniczne godz.18.00), Katowice, Kraków do
Rzeszowa ok. godz. 22.30.

2

Adwentowy Jarmark
na Wołoszczyźnie

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

052/W/18
15.12 - 16.12.2018 r.
440 zł
Wpisowe w kwocie 180 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Zapraszamy Państwa na Morawską Wołoszczyznę – niewielki region etnograficzny
położony nad granicą czesko-słowacką. To kraina, którą tworzyli w XVI wieku przede
wszystkim Słowianie; Słowacy, Rusini, Polacy, a tylko w części Wołosi. Z początku
Wołosi zachowywali odrębność prawną i etniczną, lecz w stosunkowo krótkim czasie doszło do zlania się ich z miejscową morawską ludnością. Śladem odrębności
pozostała kultura ludowa regionu i specyficzny dialekt. W Rožnovie pod Radhoštem
zwiedzimy najstarszy skansen w środkowej Europie - Wołoskie Muzeum w Przyrodzie
- prezentujący ludową kulturę materialną regionu. Rokrocznie odbywa się tam wspaniale przygotowany Jarmark Adwentowy bogaty w najróżniejsze imprezy folklorystyczne i pełen urozmaiconych i udekorowanych przedświątecznie kiermaszy.
To niezwykle barwne i ciekawe wydarzenie, na które przybywają zawsze setki turystów…

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.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-

lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 400 CZK/
os. (korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

8

Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Cieszyn do Vizovic,
które słyną ze śliwkobrania i festiwalu Masters of Rock - zwiedzanie gorzelni
i muzeum. Wytwórnia likierów i wódek „Jelinek”, m.in. słynnej morawskiej śliwowicy lub czeskiego brandy; owocowych destylatów. Przejazd do Zlina - zwiedzanie Muzeum obuwnictwa ze stałą ekspozycją około tysiąca eksponatów.
Zapoznanie się z historią obuwnictwa oraz jej teraźniejszym wymiarem, rozwojem produkcji obuwia oraz historią rzemiosła szewców. Zwiedzanie ekspozycji
składającej się z dwóch części; pierwsza z nich prezentuje obuwie ze wszystkich
krajów świata, w drugiej zobaczymy ewolucję produktów firmy Baťa. Przejazd
do hotelu w okolicy Mikulova, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Mikulova – historycznego, kulturalnego, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palawą oraz piwnicy z unikalną renesansową wielką beczką na piwo, znajdującej się w mikulovskim zamku. Zwiedzanie Areału Lednicko – Valtickiego parku krajobrazowego zwanego „ogrodem
Europy”, dawnej posiadłości rodziny Lichtensteinów. Lednice - neogotycki
zamek otoczony parkiem, wpisany w 1996 roku razem z pałacem w sąsiedniej
miejscowości Valtice na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Posiadłości
te należały do arystokratycznego rodu Liechtensteinów, połączone są zabytkowym parkiem, na terenie którego 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 Salonu (oprócz
kolekcji specjalnych) lub skorzystać z kilku rodzajów degustacji kierowanych
przez sommeliera. Powrót do Mikulova, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Velehradu - kolebki chrześcijaństwa Słowian
i najważniejszego miejsca pielgrzymkowego w Republice Czeskiej. Miejsce
jest związane z patronami Europy; św. Cyrylem i Metodym. To także pierwsze 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
(UNESCO), jednego z piękniejszych miast w Czeskiej Republice. Zwiedzanie
Zamku wyposażonego w eksponaty historyczne, pięknej sali rokokowej,
biblioteki zamkowej oraz sali obrazów. Spacer po wyjątkowo urokliwych o bogatej architekturze ogrodowej - Ogrodach Podzamkowych oraz późno
renesansowym Ogrodzie Kwiatowym z geometrycznie rozwiązanymi zagonami, pawilonem centralnym i kolumnadą. Powrót do kraju przez Cieszyn
(przejście graniczne ok.19.00), Kraków do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

2

3

Morawy Południowe –

piękna kraina bogata w smaczne wina
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

146/W/18

27.07 – 29.07.2018 r.

630 zł*, 660 zł

147/W/18

28.09 – 30.09.2018 r.

630 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 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. 1100 CZK/os.
(korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Czechy

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 Przepaścią Macochy (spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Pragi - zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mała Strona
z Hradczanami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św.
Wita. Czas wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, kamienny
Most Karola. Obiadokolacja w restauracji malostranskiej. Spacer po ogrodzie
hrabiego Waldsztajna. Wieczorny spektakl „światło - woda - dźwięk”; „Krziżikowe Fontanny”. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO) - Królewski Trakt; Stare Miasto, Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem
Orloj. Czas wolny (dla chętnych możliwość udziału w mszy św. w j. polskim),
zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodowym. Wyjazd (ok. godz. 14.00) z Pragi w trasę powrotną do kraju. Przyjazd do
Rzeszowa ok. godz. 24.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

048/W/18

01.06 - 03.06.2018 r.

720 zł

049/W/18

13.07 - 15.07.2018 r.

680 zł*, 700 zł

050/W/18

14.09 – 16.09.2018 r.

680 zł*, 700 zł

051/W/18
19.10 – 21.10.2018 r.
670 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

1

3

Praga 3 dni
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 2 noclegi w hotelu*** w Pradze (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): bilety

wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 700 CZK/os. (korony czeskie). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

9

Czechy

członowej skale, nad doliną rzeki Wełtawy. Zwiedzanie zamku należącego ze
względu na poziom architektoniczny, tradycję kulturową i wielkość, do najznakomitszych zabytków środkowej Europy. Obiadokolacja, wieczorny spacer malowniczymi uliczkami średniowiecznego miasteczka. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Hluboka nad Wełtawą, gdzie na wzgórzu wybudowano baśniowy, neogotycki pałac - siedzibę rodu Schwarzenbergów. 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 zabytkowego,
górniczego miasta - Kutna Hora. Zwiedzanie ossuarium - Kaplica Czaszek oraz
gotyckiej Katedry św. Barbary. Spacer uliczkami historycznej Starówki - architektonicznego klejnotu o znaczeniu europejskim (UNESCO). 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 opery narodowej). Przejazd do Bouzova; zwiedzanie jednego z najpiękniejszych w czeskim
kraju, romantycznego - neogotyckiego zamku stojącego wśród lasów, który jest
bardzo popularny wśród filmowców z Czech i zagranicy. Przejazd przez Ołomuniec, Ostrawę (przejście graniczne ok.19:30) do Rzeszowa - planowany przyjazd
w późnych godzinach nocnych (ok. godz. 24.00).

4

4

Szlakiem zamków do perły
średniowiecza - Czeskiego Krumlova
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „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 Wenecją, będącego
prawdziwą perłą regionu Południowe Morawy. Zwiedzanie renesansowego zamku będącego rekonstrukcją byłej królewskiej twierdzy wodnej, zdobionego w stylowe sale z kasetonowymi drewnianymi sufitami. Spacer po wyjątkowo urokliwym
rynku z kompleksem domów renesansowych i barokowych, bogato ozdobionych
szczytami i arkadami. Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Przejazd do hotelu
– zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Rožmberk – zwiedzanie średniowiecznego
zamku rodziny Rožmberków, przebudowanego w XIX wieku w duchu romantycznego gotyku. Zwiedzanie „klejnotu” wśród miast Republiki Czeskiej - Czeskiego Krumlova (UNESCO), który w swej bogatej historii pełnił rolę rezydencji najpotężniejszych
rodów szlacheckich w państwie. Zwiedzanie drugiego w Czechach największego
kompleksu budowli grodzkich i zamkowych, wybudowanego majestatycznie na

Czechy
2

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

Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 1300
CZK/ os. (korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub
paszport).

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

148/W/18

19.07 – 22.07.2018 r.

880 zł

149/W/18
27.09 – 30.09.2018 r.
860 zł
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Wełtawy na XIV wieczny, kamienny Most Karola. Obiadokolacja w restauracji
na Starówce. Zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum
Narodowym (dla chętnych wieczorny rejs statkiem po Wełtawie), nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi: dzielnica Mała Strona z Hradczanami;
klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita, czas
wolny. Zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego
baroku - kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, ściana J. Lennona, mostek zakochanych, nabrzeże Wełtawy. Spacer po ogrodzie hrabiego Waldsztajna, obiadokolacja w restauracji malostranskiej. Wieczorny spektakl „światło
- woda - dźwięk” – „Krziżikowe Fontanny”, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd z Pragi do Polski ok. godz. 8.30. Przejazd do m. Blansko k/Brna - zwiedzanie Jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepaścią Macochy
(spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.
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Złota Praga

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

045/W/18

28.04 - 01.05.2018 r.

890 zł

046/W/18

02.05 - 05.05.2018 r.

890 zł

047/W/18

11.08 - 14.08.2018 r.

870 zł*, 890 zł

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

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Rzeszów, Kraków, Katowice, Cieszyn do Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięknej Starówki 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,
Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem Orloj. Czas wolny, dzielnica
żydowska „Jozefov” z unikatowym cmentarzem i synagogami. Spacer nabrzeżem
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Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000
zł) SIGNAL IDUNA
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 900
CZK/os. (korony czeskie). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty
lub paszport).

Czechy - Niemcy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Wrocław, Jelenią Górę do Harrachova - słynnego ośrodka sportów zimowych w Karkonoszach. Wizyta w Hucie szkła - wyjątkowa okazja przyjrzenia się pracy szklarzy,
procesowi powstawania pięknych ozdób szklanych. Przejazd do Jablonca
nad Nisą - zwiedzanie Muzeum szkła i biżuterii (możliwość zakupu biżuterii
w tutejszym sklepie firmowym). Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do hotelu w Teplicach, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Szwajcarii Saksońskiej. Bastei wspaniały widok z punktu widokowego na Dolinę Łaby (wysokość ok. 200 m.). Koenigstein - zwiedzanie największej saksońskiej twierdzy górskiej w Europie z XIII
wieku (nigdy nie zdobytej!) z najgłębszą studnią w Saksonii. Przejazd do Stolpen - zwiedzanie zamku, w którym przez 49 lat więziona była hrabina Cosel.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Szwajcaria Czeska: wyjątkowy zabytek przyrody - Pravčická brána (Prawczicka Brama), spacer na największą naturalną bramę
skalną (z piaskowca) znajdującą się na naszym kontynencie. Spływ łodziami
malowniczym przełomem rzeki Kamenice - głęboką doliną rzeczną wyżłobioną erozyjną działalnością rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych
piaskowców środkowego turonu. To jedna z wielu atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii, gdzie wzdłuż wodnego biegu rzeki układają się piaszczyste
aluwialne osady. Przejazd do Děčina - spacer po malowniczym rynku miasta.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Drezna, zwiedzanie „miasta baroku”: spacer po Starówce, Zwinger - architektoniczny klejnot miasta. Powrót do kraju
przez Zgorzelec, Legnicę, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 03.00 (dnia następnego).
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Szwajcaria Saksońska
i Czeska - Drezno
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: 500 CZK/os.
oraz 30 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a także
wygodne i sprawdzone obuwie na wycieczkę pieszą.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,

opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

054/W/18

04.07 - 07.07.2018 r.

890 zł

055/W/18
22.08 – 25.08.2018 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

Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Kudowę Zdrój
do Nowego Miasta nad Metują. Zwiedzanie pięknego zamku, który słynie
z nietradycyjnych pomieszczeń zamkowych (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.
Zwiedzanie unikalnego kompleksu barokowego w Kuks, którego otaczające
rzeźby oszałamiają swym pięknem i ilością. Przejazd do Trutnova - zwiedzanie
malowniczego Starego Miasta wraz z otoczonym renesansowymi i barokowymi kamieniczkami malowniczym Rynkiem Karkonosza. Najważniejsze zabytki
miasta to późnobarokowy Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, XVIII
wieczna barokowa kolumna Trójcy Świętej, neogotycki budynek Ratusza, renesansowy Kościół św. Wacława, oraz znajdująca się na rynku Fontanna Karkonosza. Przejazd w miejsce zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do unikalnego, jednego z największych w Czechach
ogrodów zoologicznych w mieście Dvůr Králové nad Labem, którego specjalnością i największą atrakcją jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach
biegają liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju antylopy, bawoły, zebry. Znajduje się tutaj jedna z najważniejszych na świecie hodowli afrykańskich zwierząt
kopytnych. Zwiedzanie specjalnym autobusem, z którego pokładu ogląda się
zwierzęta. Zwiedzanie Twierdzy Stachelberg (olbrzym na progu Karkonoszy) –
jedna z największych twierdz w Republice Czeskiej. To wyjątkowa okazja obejrzenia unikatowych i rozległych podziemi twierdzy oraz ekspozycji przedstawiającej historię umocnień czechosłowackich. Przejazd do Jańskich Łaźni gdzie
przed rokiem powstała ścieżka ponad koronami drzew - drewniana 45 m wieża
widokowa (zejście lub zjazd 50 m spiralną rurą w dół). Ma ona długość ponad
1300 metrów i jako jedyna na świecie prowadzi gości również do podziemia; interaktywna ekspozycja przedstawia mikroświat gleby, od korzeni po najmniejsze
zwierzątka. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Narodowego rezerwatu przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie”, atrakcji turystycznej na skalę europejską. Wędrówka przez
głębokie i chłodne skaliste wąwozy, zdobione pięknymi formami skalnymi
o niepowtarzalnych kształtach, wieloma jeziorkami oraz przejażdżka łodziami
spacerowymi po jeziorku utworzonym przez rzekę Metuję. Przejazd do browaru
w Broumovie gdzie wyrabiane jest oryginalne piwo Opat nawiązujące swoją
nazwą do dawnych założycieli browaru - zakonu benedyktynów w jednym
z najstarszych klasztornych browarów w Czechach. To tradycyjne czeskie piwo
odznaczające się lekko słodkawym, delikatnym i łagodnym smakiem z przyjemnym chmielowym aromatem i goryczką. Zwiedzanie browaru połączone
z degustacją piwa. Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów w Broumovie, którego
wspaniała kolekcja rzeźb zdobiąca taras i portal bocznego wejścia do kościoła
przyciąga uwagę każdego turysty. Zwiedzanie wnętrza z kościołem św. Wojcie-
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Czechy Wschodnie
- zabytki pogranicza
cha, piękną biblioteką oraz refektarzem, którego najcenniejszym eksponatem jest
unikatowa replika Całunu Turyńskiego z 1651 roku (to jedyna kopia Całunu w Europie
na północ od włoskich Alp). Powrót przed Kudowę Zdrój , Katowice, Kraków do Rzeszowa - rozwiązanie wycieczki ok. godz. 24:00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-

ka pilota, 2 noclegi w hotelu/pensjonacie **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami),
wyżywienie: 2 śniadania, 2 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 wstę-

pu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 1300,-CZK/os.Uczestnicy
wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

179/W/18

08.06 - 10.06.2018 r.

680 zł

180/W/18
05.10 - 07.10.2018 r.
660 zł*, 680 zł
* członkowie PTTK . Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Dania - Szwecja

Dwa królestwa - Kopenhaga i Malmö
Program:

NR IMPREZY

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „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 własnym 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), miasteczka znane ze
swojej średniowiecznej historii i fabryka wódek Absolut. Powrót na terminal promowy w Karlskronie, wieczorem wypłynięcie promu. Kolacja na promie, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przypłynięcie promu do Gdyni. Przejazd do Malborka zwiedzanie zamku krzyżackiego (UNESCO). Planowany przyjazd do Rzeszowa
ok. godz. 24.00.
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TERMIN

4

CENA

166/W/18

18.07 – 21.07.2018 r.

1350 zł*, 1380 zł

167/W/18

22.08 – 25.08.2018 r.

1350 zł*, 1380 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi [1 w hotelu lub 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 jarzynką, 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 Orresundsbron, inne obligatoryjne opłaty: ok. 200 PLN/os. 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 PLN/os.
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Francja

4

8

Prowansja - Lawendowe impresje

Program:

7 dzień: śniadanie, przejazd do Cannes - spacer po nadbrzeżnej promenadzie,
Pałac Festiwali Filmowych, marina, przejazd do Nicei - spacer po mieście: bulwar
Angielski, panorama miasta, marina. Przejazd do Monte Carlo, stolicy księstwa
Monaco – zwiedzanie: pałac Grimaldich - katedra St. Nicolas, Casino (zewnątrz).
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
8 dzień: przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy. Planowany przyjazd do Rzeszowa w godzinach wieczornych.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00, przejazd do Norymbergi - zwiedzanie miasta: spacer
po starówce, Kościół NMP, Ratusz, mury obronne (UNESCO). Przejazd w miejsce
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Dijon, dawnej stolicy Burgundi - zwiedzanie:
pałac książęcy (dziś Ratusz), katedra St. Benigna, Notre Dame. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Lyon - zwiedzanie miasta: Notre Dame du Lyon,
Ratusz, Rynek, rzymski amfiteatr, St. Martin, - historyczna część miasta (UNESCO).
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Abbaye de Senanque - wizyta w kościele i średniowiecznym klasztorze otoczonym polami lawendy, stanowiącym ikonę Prowansji, przejazd do Pont-du-Gard - zwiedzanie rzymskiego akweduktu z I w.
ne. (UNESCO), przejazd do Avignon (UNESCO) – zwiedzanie miasta: most St.
Benezet, pałac papieski, Notre Dame. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Aix-en-Provence - spacer po starówce, wizyta
w katedrze St. Jean-de-Malte, spacer po Cours Mirabeau, fontanna La Rotonde,
Hotel de Ville (ratusz). Przejazd do Marsylii - wizyta w katedrze Notre Dame de
la Garde i Pałacu Longchamo, rejs promem na wyspę If -twierdza skąd uciekł
Hrabia de Monte Christo. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja,
nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Cassis, najpiękniejszego miasteczka na klifowo-fiordowym wybrzeżu Prowansji, Calanques tak nazywaja Francuzi te skaliste
wspaniałości, rejs statkiem do 3 calanques, zwiedzanie Cassis, powrót do La
Ciotat i wypoczynek na plaży Calaque Figureolles. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY
175/W/18

TERMIN
28.07 - 04.08.2018 r.

CENA
2420 zł

Wpisowe w kwocie 970 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 hotelu **/*** lub pensjonatach (pokoje 2 os. z łazienkami)[np.: 1 nocleg w hotelu w Niemczech, 5 noclegów we
Francji], wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 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 obligatoryjne
opłaty: ok. 95 EUR/os. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. 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 PLN/os.
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Francja

Prowansja - Lazurowe wybrzeże
Program:

8

nocleg w Austrii], wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 03.30, przejazd w okolicę Venzone. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Genuii - zwiedzanie miasta: Palazzo Reale -Duomo S. Lorenzo, Piazza Principe. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Marsylii: wizyta w katedrze Notre Dame de la
Garde, Pałacu Longchamo, rejs promem na wyspę If -twierdza skąd uciekł Hrabia
de Monte Christo. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Cassis, najpiękniejszego miasteczka na klifowo-fiordowym wybrzeżu Prowansji, Calanques tak nazywaja Francuzi te skaliste
wspaniałości, rejs statkiem do 3 calanques, zwiedzanie Cassis, powrót do La
Ciotat i wypoczynek na plaży Calaque Figureolles. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Toulon - najsłynniejszego wojennego portu
Francji, rejs po starym porcie i porcie wojennym, okręty Mistral i Lotniskowiec,
stare miasto: Place de Puget, fontanna Des Trois Douphins, Hotel de Ville (ratusz), wjazd kolejką linową na Mount Faron wspaniała panorama portu i miasta.
Przejazd do Saint Tropez - najsławniejszego miasta celebrytów, spacer nadbrzeżną promenadą do Cytadeli, panorama miasta, muzeum Żandarmerii w Saint Tropez (Louis de Funes), przejazd do Cannes - spacer po promenadzie do
Pałacu Festiwali Filmowych, park, przejazd w okolicę Antibes. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Nicei – spacer po mieście: bulwar Angielski, panorama miasta, port jachtowy, przejazd do Eze do Perfumrii Fragonard - wizyta
w perfumerii, możliwość zakupu perfum. Przejazd do Monte Carlo, stolicy Księstwa Monaco - zwiedzanie Monte Carlo: oceanarium, pałac Grimaldich, katedra
St. Nicolas, (groby księżnej Grace i księcia Rainiera), Casino (z zewnątrz), marina.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia – wzgórze Kahlenberg - przepiękna
panorama miasta, miejsce rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej, kościół z kaplicą
Jana III Sobieskiego. Przejazd w miejsce zakwaterowania obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie. Przejazd przez Czechy, planowany przyjazd do Polski ok.
godz. 15.30, Rzeszów ok. godz. 20.00.

NR IMPREZY
176/W/18

TERMIN
12.06 - 19.06.2018 r.

CENA
2230 zł*
2260 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 910 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, bilety komunikacji miejskiej, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne
opłaty: ok. 110 EUR/os. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. 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 PLN/os.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-

ka pilota - przewodnika, 7 noclegów w hotelach **/***/pensjonatach (pokoje 2,3
os. z łazienkami) [np.: 1 nocleg w hotelu we Włoszech, 5 noclegów we Francji, 1
14

Grecja

5

Starożytne tajemnice

10

Program:

NR IMPREZY

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 zwiedzanie stolicy Macedonii m.in.: najstarsze i najpiękniejsza część miasta Stara Čaršija czyli stare targowisko, Kamienny Most, cerkiew, miejsce urodzenia i pomnik
Matki Teresy. Przejazd do Grecji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Delf (UNESCO) - zwiedzanie świętego miejsca
starożytnych 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 (UNESCO) - stolica Atrydów – słynna
Brama Lwic, Grób Agamemnona, muzeum, przejazd do Nafplio – spacer po
starej stolicy, przejazd do Epidauros (UNESCO) – największy i najlepiej zachowany amfiteatr Grecki. Wieczór grecki połączony z obiadokolacją. Powrót do
hotelu, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Ateny - zwiedzanie miasta: wzgórze Akropolu (UNESCO)
w tym – Partenon, Propyleje, Świątynia Nike, Erechtejon z Kariatydami, Muzeum Akropolu, marmurowy Stadion Olimpijski, zmiana warty przed Parlamentem, Łuk Hadriana. 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 miasteczka 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 Meteorów (UNESCO) – 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. Obiadokolacja, 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.

TERMIN

CENA

141/W/18

06.07 - 15.07.2018 r.

2120 zł

142/W/18

17.08 - 26.08.2018 r.

2120 zł

155/W/18
20.09 - 28.09.2018 r.
1990 zł
Wpisowe w kwocie 840 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, 8 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji (w tym jedna połączona z wieczorem greckim),
1 obiad na trasie powrotnej w dn. 10, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Pilot udziela wyjaśnień na całej trasie za wyjątkiem wnętrz.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu,
lokalni przewodnicy, dopłata do wieczoru greckiego oraz inne obligatoryjne
opłaty - 130 EUR/os. Opłata za klimatyzację w hotelu – koszt dodatkowy ok.
6 EUR/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 PLN/
os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport).

15

Litwa – Łotwa – Estonia - Finlandia

Kraje Nadbałtyckie

2

Program:

7

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-

ka pilota - przewodnika, 5 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przekroczenie granicy. Kiejdany - zwiedzanie miasta m.in.: zbór kalwiński 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. Radzieckiego były oznaką przywiązania Litwinów do katolicyzmu i walki o własną
tożsamość. Czas wolny – spacer. Przejazd do Rygi – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Ryga (UNESCO) - zwiedzanie m.in. Starego Miasta - Zamek Ryski, katedra św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, koszary Jakuba, mury miejskie, Mała i Wielka Gildia, Conventa Seta, kościół św. Piotra,
Dom Czarnogłowych, katedra luterańska NMP, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Tallina (UNESCO) - zwiedzanie pięknie położonej stolicy Estonii nazywanej „Perłą Bałtyku” lub „Florencją Północy”. Największe wrażenie robi Stare Miasto stanowiące jeden z najciekawszych zespołów
architektury średniowiecznej w Europie. Spacer po średniowiecznej starówce,
otoczonej potężnym systemem fortyfikacji miejskich z licznymi wieżyczkami
i basztami: zamek Toompea - 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. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie (pakiet), przyjazd do portu, przeprawa promowa do Helsinek
– zwiedzanie miasta. Esplanadi – reprezentacyjna ulica miasta skupiająca wokół
siebie najważniejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Katedrą Luterańską, Sobór Uspienski z bogatym ikonostasem, Pałac Prezydencki, najstarszy targ w Helsinkach „Market Squere”, stadion olimpijski, kościół „W skale”. Obiadokolacja 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 Liwonii – Park Narodowy Gauja zw. Łotewską Szwajcarią; spacer wzdłuż PN do Turaidy (Jaskinia Gutmana i Jaskinia 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.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

068/W/18

29.04 - 05.05.2018 r.

1370 zł*, 1390 zł

069/W/18

01.07 - 07.07.2018 r.

1370 zł*, 1390 zł

070/W/18

12.08 - 18.08.2018 r.

1370 zł*, 1390 zł

071/W/18
16.09 - 22.09.2018 r.
1370 zł*, 1390 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 560 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, prom oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 80 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

16

Malta

Program:
1 dzień: godz. 16.40 - spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Krakowie
- Balice), odprawa bagażowo-paszportowa. Wylot na Maltę liniami RYANAIR
o godz. 18.45. Przylot na Maltę o godz. 21.25. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do portu Marsaxlokk – wizytówka Malty - spacer
wśród łodzi rybackich zwanych „luzze”, oczy Ozyrysa namalowane na burtach
zapewniają dobry połów, przejazd i zwiedzanie. Przejazd do Błękitnej Groty
- rejs łodziami do groty (Uwaga! Rejs uzależniony jest od stanu morza), następnie przejazd do Hagar Qim (UNESCO) – zwiedzanie kompleksu świątyń
sprzed 4 tys. lat, przejazd wzdłuż klifów Dingli (panorama - postój na punkcie widokowym) do Rabat - zwiedzanie Katakumby św. Pawła. Następnie
przejazd do dawnej stolicy Malty - Mdina zwanej „ciche miasto” – wieczorny
spacer po pełnym tajemniczego klimatu starym mieście do średniowiecznej
cytadeli. Powrót do hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie). Nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd w okolice Wioski Popeye’a – krótki postój naprzeciwko wioski – możliwość zrobienia zdjęć. Wycieczka na wyspę Gozo: przejazd autokarem oraz rejs promem do Victoria-Rabat, stolicy wyspy - spacer po starym mieście do średniowiecznej cytadeli i katedry NMP. Przejazd do Zatoki Dwejra, gdzie
było Błękitne Okno. Rejs promem na wyspę Comino - czas wolny w Błękitnej Lagunie – możliwość kąpieli. Powrót do hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie), nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do stolicy wyspy nazywanej „muzeum pod gołym niebem”– La Valetta (UNESCO) - zwiedzanie: pałac Wielkiego Mistrza,
dziś rezydencja prezydenta Malty (zewnątrz), katedra św. Jana (z zewnątrz),
Triq ir-Repubblika - główna ulica, Ogrody Barakka - wspaniała panorama Wielkiego Portu i Fortów. Przejazd na lotnisko – odprawa bagażowo-paszportowa.
Wylot do Polski liniami RYANAIR o godz. 16.55. Przylot do Krakowa o godz.
19.35. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

mi w dowodzie osobistym/paszporcie. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych
osobowych pasażer ponosi opłatę 530 PLN.

Świadczenia zawarte w cenie: bilety lotnicze na przelot liniami RY-

Opłaty opcjonalne:

ANAIR (rejs kursowy) [Kraków - MLA Luqa - Kraków], opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3
śniadania, 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. 90 EUR/
os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena
nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 15
PLN/os. Podane przez państwa imiona i nazwiska muszą być zgodne z dany-

2

Wyspa błękitu
Przejazd: Rzeszów - Kraków - Rzeszów - koszt dodatkowy - 150 zł/os. 3 obiadokolacje (w dn. 2,3,4) – koszt dodatkowy - 230 zł/os. Dopłata
do dodatkowego bagażu rejestrowanego. Wymiary: 81cm x 119cm x 119 cm, max
waga 20 kg - koszt 210,00 PLN. Szczegółowe informacje odnośnie bagażu dostępne
na naszej stronie internetowej.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

123/W/18

09.05 – 12.05.2018 r.

1390 zł*, 1420 zł

523/W/18

30.05 – 02.06.2018 r.

1810 zł*, 1840 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 800 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Niemcy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Kraków – Katowice
– Cieszyn do Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięknej Starówki z Kolumną św. Trójcy (UNESCO), 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 fontann, 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 włoskiego renesansu, w którym król spędził sporą część życia. Widok na
zamek Hohenschwangau, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik.
Spacer na wzgórze, gdzie wśród przepaści i jezior położony jest baśniowy
zamek Neuschwanstein. Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika II symbolu zamków bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na
Most Marii - Marienbrücke, przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią 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 Ludwika II nazywane jest
miasteczkiem musicalowym, spacer po starówce położonej na tle skalistych
szczytów. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Bawarii - Monachium:
spacer po rozległych ogrodach Pałacu Nymphenburg, miejsca narodzin króla Ludwika Bawarskiego. Przejazd metrem do centrum miasta i zwiedzanie monachijskiej starówki: wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – 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 ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy,
obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach oraz piwa Maßbier podawanego w wielkich litrowych kuflach. Czas
wolny na monachijskiej starówce. W godzinach wieczornych (ok. godz. 20.00) wy-

4

2

5

Bawaria Baśniowe zamki
jazd do Polski. Przejazd przez Salzburg, Wiedeń, Brno, Ostrawę, Kraków.
5 dzień: planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

040/W/18

26.06 - 30.06.2018 r.

1170 zł*, 1190 zł

041/W/18

14.08 - 18.08.2018 r.

1170 zł*, 1190 zł

042/W/18
11.09 - 15.09.2018 r.
1170 zł
* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 470 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka

pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 3
śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni
przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 70 EUR/os. Uczestnicy wycieczki
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.
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Niemcy

Malownicza Turyngia

5

Program:

bitwę okresu napoleońskiego (1813 r.) – najwyższa budowla pomnikowa
Europy. Obiadokolacja w restauracji, nocny przejazd. Planowany powrót do Polski ok. godz. 22.00.
5 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godziny 5.00

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 5.00. Przyjazd do Görlitz (granicznego miasta), które
posiada 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
odrestaurowanych zabytków w kraju naszych zachodnich sąsiadów, tworząc
mały architektoniczny 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, obiadokolacja, 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.
Sewera. Rynek z neogotyckim ratuszem, na którym widnieją sceny z życia M.
Luthra, niezwykły Most Kramarzy, Stara Synagoga (najstarsza zachowana synagoga Europy), 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 historycznym centrum. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Weimaru - najsłynniejszego centrum niemieckiego oświecenia, gdzie żyli i tworzyli słynni klasycy weimarscy (to tam
powstał słynny ruch artystyczny Bauhaus). Zwiedzanie miasta: Rynek z neogotyckim ratuszem, 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 najsłynniejszych 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 książąt z linii saksońsko-weimarskiej oraz grób J.G.Herdera. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Naumburga z katedrą św. Piotra i Pawła – perłą
architektury i sztuki romańskiej oraz gotyckiej, manierystyczny rynek. Przejazd
do Lipska; renesansowy rynek z 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

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

044/W/18
17.07 - 21.07.2018 r.
1150 zł*, 1170 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 470 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd komfortowym autokarem,
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):
bilety 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.
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Niemcy - Polska

4

Perły Dolnego Śląska i Saksonii

Program:

helm IV, pisarz Honore de Balzac, kompozytor Ferenc Liszt. Przejazd do zespołu
Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa (geoparku w województwie lubuskim),
założonego w celu ochrony szczególnego tworu geologicznego (moreny czołowej) powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego (Odry). Powrót do
Rzeszowa ok. godz. 24.00.

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 budynkami posiadającymi ślepe okna (blendy) oraz barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Przejazd do Jeleniej Góry – zwiedzanie historycznego
i malowniczego 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 fortyfikacje - 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, tworząc 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 mieszczańskimi kamienicami i barokowymi fasadami. Obiadokolacja w restauracji. Wyjazd
do Forst na Dni świąteczne Ogrodu Różanego (12000 ogrodów tematycznych).
Noc iluminacji świetlnych - romantyczna impreza z muzami, aktorami i muzykami pojawiającymi się między pergolami i rzeźbami w różanym ogrodzie - wybór
Królowej Róż. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Branitz - zwiedzanie Parku Księcia Pücklera. Wycieczka łodzią kanałami Szprewy w miejscowości Burg. Zwiedzanie manufaktury
czekolady „Confiserie Felicitas” w Hornow (degustacja i zakupy czekolady belgijskiej). Zwiedzanie olbrzymiej szklanej piramidy „Cristalica” – sklep firmowy, zakupy. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Forst na Dni świąteczne Ogrodu
Różanego, w którym podziwiać można ok. 40 000 krzewów różanych w ponad 700
odmianach - prawdziwy raj dla miłośników róż. Wieczorna impreza „Noc tysiąca
świateł”, spacer po bajkowo oświetlonym parku. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Żagania - historia Wielkiej Ucieczki lotników
wojsk alianckich z niemieckiego obozu jenieckiego Stalag Luft III. Spacer po
centrum podczas którego zobaczymy m.in. Dom Wdowi, bibliotekę poaugustiańską, kamieniczki w rynku. Zwiedzanie sięgającego historią XVI wieku - barokowego Książęcego Pałacu Lobkowitzów, który w XIX wieku stanowił jedną
z modniejszych rezydencji europejskich, chętnie odwiedzaną przez znakomitości ówczesnych czasów. Wśród gości byli m.in. królowie pruscy - Wilhelm I i Wil-

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

043/W/18
21.06 - 24.06.2018 r.
850 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 340 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL włącznie
z chorobami przewlekłymi (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryjne
stanowią koszt dodatkowy ok. 70 EUR/os., ok. 50 PLN/os. Uczestnicy wycieczki
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Polska
2

3 dzień: śniadanie – wykwaterowanie. Muszyna; spacer po ogrodach sensorycznych, które oddziaływają na wszystkie zmysły, a podzielone są na strefy:
smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową.
Rytro – spacer na ruiny zamku (ok. 1 godz.). Stary Sącz – Zespół Klasztorny
Klarysek związany ze św. Kingą, spacer do ołtarza papieskiego. Nowy Sącz –
zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00 –
rozwiązanie wycieczki.

3

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu/pensjonacie*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł)
SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne opłaty obligatoryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 90 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

196/W/18

29.06 – 01.07.2018 r.

490 zł

504/W/18
07.09 – 09.09.2018 r.
470 zł*, 490 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Beskid Niski i Beskid Sądecki
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Babicę, Strzyżów, Jasło do Biecza – spacer
po zabytkowym miasteczku: m.in. rynek z wieżą ratuszową, pozostałości murów
obronnych, kościół farny pw. Bożego Ciała, Dom zbója Becza (spacer ok. 1godz.).
Sękowa - drewniany kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba (UNESCO). Przełęcz Małastowska – cmentarz z I wojny światowej nr 60. Kwiatoń – cerkiew św. Paraskewy
(UNESCO). Spacer na zaporę w Klimkówce. Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką (panorama Beskidów, przy dobrej widoczności Tatr). Przejście piesze na trasie: Jaworzyna
Krynicka (1114) – Runek (1080) - Bacówka nad Wierchomlą – Jaworzynka – Szczawnik (ok. 4 godz.). Krynica Zdrój – zwiedzanie jednego z najbardziej znanych uzdrowisk: główny deptak z pijalnią wód mineralnych, Muzeum Nikifora, wyjazd kolejką
na Górę Parkową. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

Polska

Wetlińską do kultowego schroniska „Chatka Puchatka”, panorama najpiękniejszych bieszczadzkich szczytów polskich i ukraińskich. Przełęcz Przysłup – galeria artystów bieszczadzkich Fantasmagoria (możliwość konsumpcji kultowego
bieszczadzkiego pstrąga). Cisna – bieszczadzkie dusiołki, kapliczka pamięci
ku czci bieszczadników, którzy odeszli na „niebieskie połoniny”, wzgórze Betlejemka – pamiątka powojennych walk z UPA. Powrót w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja w formie grillowej/ew. ognisko. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd (na trasie bacówka z bieszczadzkimi serami) do
Komańczy – odrestaurowana cerkiew prawosławna, zwiedzanie klasztoru ss. Nazaretanek miejsce więzienia Prymasa Wyszyńskiego, Kulaszne – oryginalny pomnik
bieszczadzkiego zakapiora Jędrka Połoniny, Zagórz – spacer (ok. 1 godz.) do ruin
klasztoru karmelitów z platformą widokową. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 19.00.

3

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

153/W/18

06.07 - 08.07.2018 r.

390 zł*, 410 zł

154/W/18

10.08 - 12.08.2018 r.

390 zł*, 410 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 160 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 pensjonacie lub hotelu /** (pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Bieszczadzkie widoki

Uwaga:

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 7:00. Przejazd do Sanoka – Muzeum Historyczne na zamku.
Jedna z największych kolekcji sztuki cerkiewnej w południowej Polsce - galeria
Zdzisława Beksińskiego. Krótki spacer po mieście z wolną chwilą na pogawędkę
ze Szwejkiem na jego ławeczce. Kamień Leski – ok. półgodzinny spacer wokół
największego ostańca skalnego w okolicy. Uherce Mineralne – wizyta w lokalnym browarze Ursa Maior. Solina zapora – przejście koroną zapory, czas wolny
na zakupy na lokalnych straganach, rejs statkiem Tramp po Zalewie Solińskim
z Polańczyka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd małą i dużą obwodnicą bieszczadzką, punkt widokowy na najwyższe bieszczadzkie szczyty Muczne – pokazowa zagroda żubrów,
mielerze – historia wypału węgla drzewnego. Spacer (ok. 3 godz.) na Połoninę
20

Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 70 PLN/
os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Polska

Beskidy

3

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.30. Przejazd trasą Tarnów, Kraków do Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO) - zwiedzanie sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. Bernardynów. W tutejszej bazylice znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Przejazd do Wadowic - zwiedzanie muzeum „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana
Pawła II” i Bazyliki Ofiarowania NMP. Czas wolny na „papieską” kremówkę. Przejazd do Szczyrku. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd kolejką krzesełkową na Skrzyczne. Panorama Beskidu
Śląskiego oglądana z najwyższego szczytu tych gór, który jest ulubionym miejscem startu paralotniarzy. Zejście do Szczyrku szlakiem turystycznym lub zjazd
kolejką. Przejazd do Żywca - zwiedzanie Muzeum Browaru założonego przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga w 1856 roku, z możliwością degustacji
piwa lub soku. Przejazd do Szczyrku i zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski (Na Górce). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Przejazd do Międzybrodzia Żywieckiego. Wyjazd kolejką
linowo - terenową na górę Żar gdzie znajduje się elektrownia szczytowo – pompowa; Porąbka – Żar. Panorama Beskidu Żywieckiego. Przejazd do Krakowa. Spacer po Rynku - czas wolny. Zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Przyjazd do Rzeszowa ok. 23:00.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

161/W/18

15.06 - 17.06.2018 r.

450 zł*, 470 zł

162/W/18
05.10 - 07.10.2018 r.
450 zł*, 470 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 komfortowym autokarem, opie-

ka pilota - przewodnika, 2 noclegi w pensjonacie/hotelu** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł)
SIGNAL IDUNA.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 80 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Polska

Karkonosze

1

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Legnicy – zwiedzanie
Piastowskiego Zamku, który był pierwszą murowaną warownią na ziemiach polskich. Starówka legnicka z barokowym Starym Ratuszem, Kamienice Śledziowe
tzw. „Śledziówki”, Kościół ewangelicko-augsburski M. Panny. Przejazd do Bolkowa - zwiedzanie wzniesionego na wzgórzu zamku, powstałego za panowania
Bolka I, z jedyną na ziemiach polskich czterokondygnacyjną wieżą obronną. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Lwówka Śląskiego, gdzie znajduje się browar
znany z kilkusetletniej tradycji warzenia „lwiego napoju”. Zwiedzanie pomieszczeń browaru, w którym produkowany jest „Lwówek Książęcy”; wyśmienite piwo
bez dodatków chemicznych, niepasteryzowane, o niepowtarzalnej barwie i smaku. Wizyta w przybrowarnianej izbie pamiątek - zakupy. Zwiedzanie pięknego
Zamku Czocha, który został wyróżniony w 2012 r. przez miesięcznik National
Geographic Traveler jako jeden z „7 nowych cudów Polski”. Przejazd do Jeleniej
Góry – zwiedzanie Rynku otoczonego zespołem zabytkowych rokokowych i barokowych kamieniczek, klasycystycznego Ratusza z XIII wieku oraz fontanny z barokowym posągiem Neptuna. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Kowar. Wizyta w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska podziwianie wykonanych najnowszymi metodami technicznymi miniatur pałaców, zamków, obiektów sakralnych oraz starówek miast dolnośląskich.
Przejazd do Karpacza - zwiedzanie Świątyni Wang stanowiącej bezcenne dzieło dawnej sztuki nordyckiej, a zbudowanej na wzór łodzi Wikingów bez użycia
gwoździ, tylko za pomocą drewnianych kołków i zaciosów. Przejazd w Karkonoski Park Narodowy - wspinaczka widokowym szlakiem na szczyt Śnieżki – podziwianie pięknej panoramy Karkonoszy, Sudetów, części Dolnego Śląska i czeskich
Karkonoszy – wjazd/zjazd kolejką krzesełkową na Kopę. Powrót do hotelu, obiadokolacja. nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Zamku Książ – zwiedzanie z zewnątrz trzeciego
co do wielkości zamku w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na
Wawelu). Przejazd do Świdnicy - zwiedzanie największego drewnianego w Europie Kościoła Pokoju (UNESCO); ewangelicko - augsburskiego kościoła pw. Św.
Trójcy - najcenniejszego zabytku sakralnej sztuki protestanckiej Śląska. Przejazd
do Brzegu – zwiedzanie XIII-wiecznego Zamku Piastów Śląskich zbudowanego
przez Bolka I Świdnickiego. Powrót przez Katowice, Kraków do Rzeszowa. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.30.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

164/W/18

28.06 – 01.07.2018 r.

780 zł

165/W/18
04.10 – 07.10.2018 r.
750 zł*, 780 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 310 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 150 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Polska

Program:
1 dzień: 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 25
unikalnych obiektów architektury regionalnej z XVIII – X wieku, pochodzących z całego obszaru Kaszub i Kociewia. Wieża widokowa. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Pojezierze Kaszubskie: przejazd do Łubiany do Zakładów
Porcelany Stołowej Lubiana – zwiedzanie zakładu, przejazd do Będomina –
Muzeum Hymnu Narodowego i miejsca urodzin Józefa Wybickiego twórcy
hymnu polskiego. Przejazd do Szymbarka do Centrum Edukacji i Promocji
Regionu. Skansen Budownictwa Drewnianego w Szymbarku, w którym największym zainteresowaniem 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 trumny. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Kaszuby Północne tzw. NORDA. Wyjazd na Hel statkiem
z Gdyni lub autokarem. Zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża - dla zwiedzających 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 promenadą na cypel helski, wejście na plażę. Dla chętnych
– pokazy karmienia fok. Jurata - spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie
m.in.: cmentarz - gdzie pochowani są ci, których pochłonęło morze. Przejazd
autokarem przez Półwysep Helski – 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. z 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
stanowi 26 kaplic rozrzuconych pośród pięknego lasu bukowego. Przejazd
do Jastrzębiej Góry - spacer nad morzem na Przylądek Rozewie. Z latarni
rozciąga się wspaniały widok na okoliczne wioski, na morze i Półwysep Helski. Przejazd do Mechowa. Groty w Mechowie – to największa osobliwość
przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowią
rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodnolodowcowych najmłodszego zlodowacenia. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5

Kaszuby
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie gotyckiej Katedry Wniebowzięcia NMP w Pelplinie
oraz Muzeum Diecezjalnego z perłą kolekcji, którą stanowi Biblia Guttenberga (jedyna w Polsce). Przyjazd do Rzeszowa w późnych godzinach wieczornych.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

174/W/18
24.07 - 28.07.2018 r.
1020 zł*, 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 komfortowym autokarem, opieka
pilota-przewodnika, 4 noclegi w pensjonacie/ hotelu /*/**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: 130 PLN/os. Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą Kraków, Katowice, Nysa do
Złotego Stoku. Zwiedzanie Kopalni Złota – spacer po sztolni Podziemnej
Trasy Turystycznej. Przejazd do Kłodzka. Zwiedzanie urokliwej starówki
z pięknymi kościołami, ratuszem - wyjście na Twierdzę Kłodzką usytuowaną
na Fortecznej Górze z tarasem widokowym na panoramę miasta. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja. Wieczorny spacer po promenadzie uzdrowiska. Nocleg.
2 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. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej w Wambierzycach - przerwa na posiłek (we własnym zakresie). Przejazd w wyjątkowej urody Góry
Stołowe - spacer skalnym labiryntem na płaski jak stół wierzchołek Szczelińca
Wielkiego - wspaniałe krajobrazy i skalne filary. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie prywatnego cudu ogrodnictwa - ogrodu
japońskiego w Jarkowie. Wizyta w gospodarstwie ekologicznym EkoAr uprawa aronii, bardzo ciekawa prezentacja walorów zdrowotnych aronii
wraz z degustacją i zakupami wszystkich produktów w „anielskiej stodole”.
Przejazd do Paczkowa - malowniczego miasteczka Opolszczyzny z niezwykle bogatą historią i tradycją. Fortyfikacyjny charakter miasta tworzy również
potężny XIV-wieczny kościół warowny, uchodzący za najsłynniejszą tego
typu budowlę w Europie Środkowej oraz książkowy przykład gotyckiej architektury sakralnej. Zwiedzanie Muzeum Gazownictwa, którego bogatą kolekcję poza lampami gazowymi stanowią kuchenki, piecyki grzewcze, lokówki,
żelazka, a nawet lodówka gazowa. Większość eksponatów jest w pełni sprawna technicznie. Muzeum posiada największą w Europie kolekcję gazomierzy
domowych (600 sztuk) zgromadzonych w jednym miejscu. Powrót przez
Nysę, Katowice, Kraków do Rzeszowa - rozwiązanie wycieczki ok. godz. 24.00

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu /*/** /pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW
(12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

3

Kłodzka kraina
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

168/W/18

25.05 – 27.05.2018 r.

560 zł

169/W/18

21.09 – 23.09.2018 r.

540 zł*, 560 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 250 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 - 110 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Polska
1

otaczające pasma górskie (Pieniny, Gorce, Tatry, Magurę Spiską). Sromowce Niżne – spacer na stronę słowacką do Czerwonego Klasztoru połączony z jego
zwiedzaniem. Spływ tratwami „białym przełomem” rzeki Dunajec ze Sromowiec
Niżnych do Szczawnicy. Spacer po uzdrowisku, degustacja leczniczych wód
w Pijalni Zdrojowej -czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Szlachtowej („stolica” dawnej Rusi Szlachtowskiej), zwiedzanie Muzeum Pienińskiego i dawnej cerkwi grecko - katolickiej.
Przejście piesze (górskie) : Szlachtowa - /wejście na grań główną Małych Pienin/ - Durbaszka – Jaworki (około 3 godz.) lub przejazd do Jaworek i przejście
Wąwozem Homole. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

3

Pieniny i Spisz
Program:

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. do Kluszkowiec. Na Przełęczy Snozka – „Organy”(rzeźba
Władysława Hasiora), wjazd wyciągiem krzesełkowym na andezytową górę Wdżar.
Przejście piesze ścieżką edukacyjną w starym kamieniołomie. Dębno – zwiedzanie
zabytkowego kościoła (UNESCO) p.w. św. Michała Archanioła leżącego na Szlaku
Architektury Drewnianej. Białka – rzeka graniczna między polskim Spiszem i Podhalem – przejście do rezerwatu Przełom Białki pomiędzy skałami : Kramnicą i Obłazową (były tłem dla filmu „Janosik”) w pobliżu miejscowości Nowa Biała. Trybsz
z XVI wiecznym kościołem św. Elżbiety i najstarszą malowaną panoramą Tatr. Przejazd na Przełęcz nad Łapszanką z piękną panoramą Tatr do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd do Niedzicy. Zwiedzanie warowni (z odnalezionym testamentem w piśmie węzełkowym i ukrytym skarbem Inków) i wozowni, spacer do
cmentarza Salomonów, spichlerz. Spacer po koronie zapory z rozległą panoramą na

Polska

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

194/W/18

08.06 – 10.06.2018 r.

480 zł

195/W/18

26.08 – 28.08.2018 r.

460 zł*, 480 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 autokarem turystycznym,
opieka pilota - przewodnika, 2 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3
os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie:
NNW (12.000 zł), SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 120 PLN/os. Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.

z XVIII w., alumnat z XVII w., pomnik Orła Białego, czas wolny w restauracji odbudowanego zamku. Przejazd do Choroszczy - zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego; letniej rezydencji rodu Branickich, w którym mieści się Muzeum
Wnętrz Pałacowych. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez „Szlak otwartych okiennic”: Trześcianka – Puchły – Soce, przejazd przez Hajnówkę - Murowana
cerkiew o nowoczesnej architekturze, przejazd przez Puszczańskie wsie - Pogorzelce, Teremiski, Budy do Białowieży - Rezerwat pokazowy żubrów, możliwość zakupienia pamiątek. Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich, Muzeum Przyrodniczo – Leśne, Zespół Pałacowo – Parkowy. Wyjazd
w trasę powrotną. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

011/W/18

17.05 – 20.05.2018 r.

690 zł

012/W/18

16.08 – 19.08.2018 r.

690 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 autokarem turystycznym,
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami),wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000
zł), SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszty dodatkowe stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne
opłaty – 120 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Podlasie – Mozaika kulturowa
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 5.00. Białystok – zwiedzanie miasta zwanego również „Wersalem
północy”, barokowy zespół parkowo – pałacowy, spacer po mieście z przewodnikiem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. (W terminie majowym uczestnictwo w XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.)
2 dzień: Śniadanie, przejazd do uzdrowiska Supraśl – zwiedzanie: zespół klasztorny w tym gotycka cerkiew obronna z 1503 r., Poczopek – spacer po parku Silvarium, przejazd przez Krynki, Kruszyniany – zwiedzanie meczetu oraz najstarszego
cmentarzu tatarskiego z XVII wieku, wizyta w znanej „Tatarskiej Jurcie”. Gródek –
cerkiew murowana z XIX wieku. Michałowo – cerkiew drewniana z końca XIX wieku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Tykocina (prawa miejskie 1425 r., „perełeczka Baroku”) - zwiedzanie zabytków miasta; murowana synagoga z 1642 r., rynek i pomnik
Stefana Czarnieckiego, charakterystyczny tykociński kościół pw. Świętej Trójcy
24

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
stanowisko „M” o godz. 5.00. Zwiedzanie Warszawy; Muzeum Powstania Warszawskiego, cmentarz Powązki Wojskowe i Stare Powązki. Pałac Kultury i Nauki
- niekonwencjonalne zwiedzanie: sale balowe, vipowskie, salonik Breżniewa,
sala Kongresowa (o ile zakończy się remont) oraz XXX piętro - punkt widokowy,
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Łazienki Królewskie - park, Stara Pomarańczarnia, pomnik
Chopina, Pałac na wodzie. Przejazd pod Uniwersytet Warszawski – spacer do
Starego Miasta (UNESCO); Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Kolumna Zygmunta, Zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem. Rynek,
czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów,
przejazd do Wilanowa - Świątynia Opatrzności Bożej, zwiedzanie pałacu Króla
Jana III i parku. Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa
ok. godz. 22.00.

1

3

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW
(12.000 zł), SIGNAL IDUNA.

Uwaga: koszty dodatkowe stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-

Królewska Warszawa

lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opłaty

ok. 220 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

005/W/18

29.06 – 01.07.2018 r.

550 zł

006/W/18

21.09 – 23.09.2018 r.

560 zł

Wpisowe w kwocie 220 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „M” o godz. 5.00. Mrągowo – duży ośrodek turystyczny, kojarzony z Piknikiem Country, Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Kabaretową. Spacer promenadą nad jeziorem Czos do amfiteatru, zwiedzanie
zabytkowego centrum miasta, wieża Bismarcka, dla dzieci pobyt w miasteczku westernowym „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 - zwiedzenie sanktuarium Maryjnego, Giżycko - Twierdza Boyen (z zewnątrz), marina giżycka, zabytkowy most obrotowy otwierany i zamykany
ręcznie, zamek pokrzyżacki (odrestaurowany, obecnie hotel). Obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, Mikołajki – okrzyknięte perłą i stolicą letnią Mazur, położone w sercu Krainy Wielkich Jezior. Spacer promenadą nad jeziorem Mikołajskim obok portu jachtowego, kościół ewangelicki, rynek miejski z fontanną Króla Sielawa, rejs statkiem Mikołajki - Ruciane Nida (z krótkim wpłynięciem na jezioro Śniardwy, jeżeli pozwoli na to pogoda). Wojnowo - klasztor
starowierców (prawosławnych). Spływ łodziami w staro-mazurskim stylu po
rzece Krutynia, jednej z najpiękniejszych rzek Polski. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Pojezierze Augustowsko-Suwalskie: rejs statkiem trasą papieską do Studzienicznej – sanktuarium
Maryjne (statek płynie przez śluzę w Przewięzi, która stanowi fragment Kanału
Augustowskiego), przyjazd nad Jezioro Wigry – zwiedzanie dawnego klasztoru Kamedułów. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5

Mazury
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa,
Tykocin - malowniczy rynek, pomnik S. Czarnieckiego oraz barokowy kościół św.
Trójcy, alumnat wojskowy, okazała barokowa synagoga. Powrót w późnych godzinach wieczornych.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

013/W/18

11.08 - 15.08.2018 r.

920 zł*, 950 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 380 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
(12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety

wstępu, lokalni przewodnicy, rejs statkiem oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 120
PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

25

Polska
2

(Pałac Opacki z Salą Książęcą uznawaną za jedno z najwspanialszych barokowych wnętrz Europy oraz biblioteka - największa i najokazalsza w historii
śląskiego baroku). Trzebnica - klasztor i bazylika uznawane za jedne z 12 największych XIII-wiecznych zabytków architektury sakralnej w tej części Europy.
Zwiedzanie uzdrowiska usytuowanego w pięknym lesie bukowym. Powrót do
Wrocławia, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Wrocławia: Park Szczytnicki z Ogrodem
Japońskim, Hala Stulecia (UNESCO) - Centrum Poznawcze z pokazem „ światło
i dźwięk” (video mapping). Czas wolny na wrocławskiej Starówce. Powrót do
Rzeszowa ok. godz. 21.00.

3

Wrocław
i Dolnośląski Szlak Cysterski
Program:

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do stolicy Dolnego Śląska
- Wrocławia. Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi
kamieniczkami, perła miasta - Ostrów Tumski. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej
- olejnego malowidła J. Styki i W. Kossaka przedstawiającego zwycięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd na Dolnośląski Szlak Cysterski. Henryków - zespół opactwa cystersów z XIII wieku; barokowy Kościół W.N. Maryi Panny, klasztor, fragmenty
muru obronnego z barokowymi bramami, dawny ogród opacki, wozownia, szkoła
łacińska, baszta i park krajobrazowy w stylu angielskim. Świdnica - kościół Świętej Trójcy zwany Kościołem Pokoju (UNESCO) posiadający najstarszą na świecie
konstrukcję szachulcową, czyli konstrukcję z drewna i gliny wykonaną bez użycia
gwoździ. Lubiąż - drugi pod względem wielkości kompleks pocysterski w Polsce

Polska

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

172/W/18

18.05 – 20.05.2018 r.

560 zł

173/W/18
24.08 – 26.08.2018 r.
560 zł, 540 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 autokarem turystycznym,
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2
śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL IDUNA
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty ok.
120 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

tkanie z Dzielnym Wojakiem Szwejkiem. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Krasiczyna – zwiedzanie zamku, jednego
z najpiękniejszych pomników polskiego renesansu (dziedziniec zamkowy,
krypta w Baszcie Boskiej, gabinet myśliwski w Baszcie Szlacheckiej, kaplica
zamkowa, sale ekspozycyjne). Na uwagę zasługują również bogato rzeźbione
portale, loggie, arkady i unikalne dekoracje ścienne, tzw. sgraffita (ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 7000 m2). Bolestraszyce - zwiedzanie
słynnego Arboretum, które o każdej porze roku zachwyca różnobarwną roślinnością i ekspozycjami kwiatowymi. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym i Ogrodzie Sensualnym. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

2

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

501/W/18

14.07 - 15.07.2018 r.

320 zł*, 340 zł

502/W/18

18.08 - 19.08.2018 r.

320 zł*, 340 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 150 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,

opieka pilota, 1 nocleg w pensjonacie/hotelu**/*** (pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie:
NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Ziemia Przemyska

Uwaga: koszt ddodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty:
ok. 80 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 7.00. Przejazd do Jarosławia - zwiedzanie Starego Miasta;
rynek, ratusz, renesansowa Kamienica Orsettich z podcieniami i misterną attyką,
Kościół Panny Marii, Kolegiata pw. Bożego Ciała z XVI wieku, dawna świątynia
klasztorna Kolegium Jezuitów, cerkiew. Przejazd do Przemyśla - spacer z przewodnikiem po przemyskim rynku zdobionym renesansowymi kamienicami; gotycki zamek Kazimierzowski z XIV wieku, Archikatedra Wniebowzięcia NMP i św.
Jana Chrzciciela. Zwiedzanie unikatowego Muzeum Dzwonów i Fajek, które mieści się w barokowej wieży zegarowej usytuowanej w centrum miasta, nieopodal
starówki. Zapoznanie się z kolekcją dzwonów odlanych w warsztacie Zbigniewa
Felczyńskiego. Wyjście na taras widokowy - panorama Przemyśla. Czas wolny.
Przejazd do Fortu „Werner” - głównego, artyleryjskiego IV północnego odcinka obrony, który włączony został do pierścienia obronnego Twierdzy Przemyśl
w 1883 roku. Zwiedzanie ekspozycji militariów - wystawa „na żywo”. Przejazd do
hotelu - zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny spacer po Przemyślu – spo26

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do miejscowości Radruż - zwiedzanie cerkwi p.w. św. Paraskiewy (UNESCO), najstarszej drewnianej świątyni obronnej
w Polsce. Przejazd do Horyńca – Zdroju; spacer po uzdrowisku (Park Zdrojowy, dawny Pałac Ponińskich i Teatr Dworski, kościół parafialny), uroczy zakątek
Nowin Horynieckich słynące z objawień MB. Przejazd do Werchraty i przejście
piesze fragmentem szlaku św. Brata Alberta przez Monastyrz – Długi Goraj Krągły Goraj (najwyższe szczyty Roztocza po stronie polskiej, ze schronami bojowymi Linii Mołotowa) do Huty Lubyckiej /czas przejścia ok. 3 godz./. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Bełżca - zwiedzanie byłego hitlerowskiego obozu zagłady. Przejazd do Tomaszowa Lubelskiego - spacer po rynku.
Cmentarz wojskowy Błudek, spacer po uroczym rezerwacie Czartowe Pole
w Hamerni. Józefów - widok z platformy widokowej zlokalizowanej w kamieniołomie „Babia Dolina”, dawna synagoga, rynek z ciekawą fontanną z sylwetkami przedstawicieli fauny roztoczańskiej oraz kościół Niepokalanego Poczęcia
NMP. Powrót do Narola - spacer po miasteczku; Pałac Łosiów, rynek z ratuszem
i pomnikami pamiętającymi założycieli miasta, świątynia parafialna z kryptą
grobową rodziny Łosiów. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Zamościa (UNESCO) – zwiedzanie: prochownia z hologramem ducha, Katedra z kryptą grobową rodziny Zamoyskich, Rynki: Główny, Solny i Wodny. Przejazd do Zwierzyńca - kościółek na wodzie, Pałac
Plenipotenta, Browar Zwierzyniecki, park. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 22.00.

2

3

Roztocze

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu/pensjonacie*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000
zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu) bile-

ty wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 120 PLN/os. Kolejność zwiedzania
może ulec zmianie.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

170/W/18

18.05 – 20.05.2018 r.

480 zł

171/W/18

14.09 – 16.09.2018 r.

480 zł, 460 zł*

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

Polska

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „M” o godz. 4.30, przejazd do Jelenia. Rejs Kanałem Elbląsko-Ostródzkim z kilkukrotnym przewożeniem statku po odcinkach lądowych
(pochylnie) – jedyna 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 drapieżców). Przejazd do Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

1

4

2 dzień: śniadanie, Oliwa – koncert organowy zwiedzanie katedry i parku.
Przejazd do Gdańska - rejs statkiem pirackim na Westerplatte (cmentarz poległych 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. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Sopotu - spacer po najdłuższym w Europie
drewnianym molo, deptak na ul. Bohaterów Monte Cassino ( Krzywy Domek,
fontanna Jasia Rybaka, Dom Zdrojowy ), Opera Leśna. Zwiedzanie Gdyni Skwer Kościuszki, oceanarium, Błyskawica - Muzeum Marynarki Wojennej,
ew. rejs statkiem po porcie handlowym i wojennym. Spacer po ul. Świętojańskiej, ewentualnie czas wolny na plaży w Gdyni, obiadokolacja, nocleg.

Trójmiasto i Malbork
4 dzień: śniadanie, przejazd do Malborka (UNESCO), zwiedzanie największej
w Europie, XII wiecznej gotyckiej twierdzy krzyżackiej. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

163/W/18

28.04 – 01.05.2018 r.

720 zł*, 740 zł

003/W/18

04.07 – 07.07.2018 r.

720 zł*, 740 zł

004/W/18

05.09 – 08.09.2018 r

720 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 komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety

wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 230 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

27

Polska

Wielkopolska – kolebka Polskości
Program:

4

4 dzień: śniadanie. Przejazd do Kórnika - zwiedzanie malowniczo położonego
zamku - rezydencji magnackiej z oryginalnymi wnętrzami, kolekcją broni i malarstwa polskiego; spacer po przepięknym Arboretum Kórnickiem. Przejazd do
Antonina - największy drewniany pałac w Polsce zbudowany dla księcia Antoniego Radziwiłła, kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej z neoromańską kaplicą
grobową Radziwiłłów. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz.24.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu Starym. Zakwaterowanie
i obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Dziekanowic - Wielkopolski Park Etnograficzny. Ostrów Lednicy (przeprawa na wyspę i zwiedzanie miejsc ze „Starej baśni”).
Przejazd do Gniezna - zwiedzanie miasta, z którym związane są początki państwa polskiego: Wzgórze Lecha wraz z Katedrą Gnieźnieńską i słynnymi drzwiami. Biskupin - najsłynniejsze w Polsce stanowiska archeologiczne. Przejazd do
Kruszwicy – miejsca związanego z legendarnym królem Popielem, którego zjadły myszy, ruiny zamku kruszwickiego, Mysia Wieża z panoramą na okolicę. Rejs
statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło. Przejazd do Poznania - zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Poznania: Ostrów Tumski z pierwszą w Polsce
katedrą i kościołem NMP, renesansowy ratusz z „koziołkami” symbolem miasta,
Pałac Działyńskich, pręgierz, Waga Miejska, Domy Budnicze Wzgórze Przemysła z Zamkiem Królewskim (z zewnątrz), kościół Franciszkanów, mury miejskie,
kościół farny z organami Friedricha Ladegasta, dawne kolegium jezuickie, Pałac
Górków (z zewnątrz), wizyta w Makiecie Dawnego Poznania (seans do wyboru).
Przejazd do Szamotuł, zwiedzanie baszty Halszki, gotyckiej bazyliki kolegiackiej
z Sanktuarium MB Pocieszenia oraz Muzeum – Zamek Górków z jedną z największych w Polsce kolekcji ikon, przejazd do Kobylnik i Słopanowa, zwiedzanie
pięknego XIX wiecznego pałacu oraz drewnianego kościoła z wizerunkiem diabła. Powrót do Poznania na obiadokolację i nocleg.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

521/W/18

12.07 - 15.07.2018 r.

690 zł*, 710 zł

522/W/18

04.10 - 07.10.2018 r.

690 zł*, 710 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu **/*** (pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie:
NNW (12.000 zł), SIGNAL IDUNA.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu) bile-

ty wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 120 PLN/os. Kolejność zwiedzania
może ulec zmianie.

28

Rosja – Litwa – Łotwa – Estonia

4

8

St. Petersburg - Białe noce

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00, przejazd do Kowna - krótki spacer, zobaczymy m.in.:
kościół bernardynów, Pałac Biskupi, kościół jezuitów, zamek, ratusz, katedra św.
Piotra i Pawła, Dom Perkuna, obiad. Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Ryga - zwiedzanie miasta m.in.: Stare Miasto (UNESCO) - 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, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, St. Petersburg (UNESCO) - zwiedzanie miasta m. in.: Twierdza Pietropawłowska, Nabrzeże Uniwersyteckie, Cypel Wyspy Wasylewskiej, Cerkiew na Krwi, krążownik „Aurora”, obiadokolacja połączona z wieczorem folklorystycznym, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania: Ermitaż (Pałac Zimowy), Aleksandro-Newska Ławra, plac i Sobór św. Izaaka, Peterhof - d. rezydencja carska, miasto parków, 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 pałacowo-parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja carów (pałac Katarzyny, Bursztynowa Komnata), spacer po parku. Przejazd w okolicę Tartu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Wilna, po drodze krótki postój na Górze Krzyży.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, Wilno - zwiedzanie: Stare Miasto (UNESCO), Ostra Brama,
kościół św. Teresy, Pl. Ratuszowy i Katedralny, kościół św. Anny, pomnik A. Mickiewicza, Uniwersytet, kościół św. Piotra i Pawła na Antykolu. Powrót do Polski
- przejazd nocny przez terytorium Polski. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok.
godziny 02.30 (dnia następnego).

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

135/W/18

26.05 – 02.06.2018 r.

2250 zł

Wpisowe w kwocie 900 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, 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 os. z łazienkami),
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 komunikacji

miejskiej, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty uczestnicy pokrywają we własnym zakresie ok. 130 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie. Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyjskiej: wypełniony formularz wizowy, 1 aktualne zdjęcie, paszport ważny min. 180 dni; należy dostarczyć do
biura na 25 dni przed rozpoczęciem imprezy. Koszt wizy + pośrednictwo 350 PLN.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10
PLN/os.
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Rumunia – Mołdawia

Rumuński folklor
i historyczna Besarabia

2

8

we wrześniu 1939 r. - skalny przełom Bicaz, osuwiskowe jezioro Lacu Rosu. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd w kierunku granicy węgierskiej przez Lazarea - krótkie zwiedzania odrestaurowanego zamku, Toplita – przełom Mureszu, Satu Mare
- ew. krótki postój na odpoczynek i zakupy. Przejazd przez: Węgry, Słowację do Polski - Barwinek (ok. godz. 20.30). Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.00.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 20.00, nocny przejazd przez Słowację, Węgry do Rumunii.
2 dzień: przekroczenie granicy, wymiana walut, Sapanta – Wesoły Cmentarz
(UNESCO), Syget Marmaroski – dolina Izy: malownicze marmaroskie wioski
z drewnianymi cerkwiami i bramami, zwiedzanie jednej z nich np. Barsana, Rozavlea lub Bogdan Voda, Borsza – wyjazd na przełęcz Prislop: górska panorama
z głównego grzbietu Karpat wschodnich, Kirlibaba – pomnik/grób polskich legionistów z I wojny, przeł. Mestecanis, Voronet (UNESCO) - słynny malowany
klasztor, Nowy Sołoniec – polska wioska; krótkie zwiedzanie m.in.: polski kościół, szkoła, Dom Polski, Suczawa – krótki spacer po centrum. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Mołdawii, rezerwat „100 kurhanów”, Styrcza – zwiedzanie polskiej wioski koło Glodeni: kościół, muzeum
osadnictwa, Bielce – zwiedzanie głównego miasta północnej Mołdawii: cerkiew
carska, śś. Konstatyna i Heleny, kościół katolicki (polski) i ormiański, główny plac,
ratusz, pomniki, teatr, Dom Polski, przejazd przez północną część kraju do Soroki - zwiedzanie historycznej twierdzy nad Dniestrem, widok na pałace cygańskie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do wsi Tipova – unikalne monastyry wykute w skale skarpy nad Dniestrem, Stare Orhei – unikalny kompleks
krajobrazowo-historyczny w zakolu rzeki Rieut ze średniowiecznymi skalnymi
monastyrami, cerkwią, skansenem, monastyr Curchi (centrum mołdawskiego
prawosławia, monumentalne cerkwie w stylu baroku rosyjskiego). Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Kiszyniów – zwiedzanie stolicy: Aleja Stefana Wielkiego, katedra prawosławna, łuk tryumfalny, ratusz, parlament i inne gmachy publiczne
i pomniki, post-carska zabudowa, kościół katolicki, przejazd do Cricova lub Milesti Mici zwiedzanie piwnic winnych połączone z degustacją. Powrót w miejsce
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Hincesti – zwiedzanie: park oraz monumentalny pałac Manuc-beja i bajkowy pałacyk myśliwski, powrót do Rumunii,
Jassy – zwiedzanie: cerkiew Trzech Hierarchów, pałac książęcy/kultury, katedra
prawosławna i katolicka, gmachy publiczne, uniwersytet. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Targu Neamt – monastyr Neamt, przejazd wzdłuż jeziora Bicaz z widokiem na góry Ceahlau, Bicaz – dawny
pałacyk myśliwski króla Rumunii, miejsce internowania prezydenta Mościckiego

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-

ka pilota - przewodnik, 6 noclegów wg programu w hotelach /**/*** lub pensjonatach (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań, 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

143/W/18
28.04 - 05.05.2018 r.
1450 zł*, 1490 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 700 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty
stanowią koszt dodatkowy ok. 45 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
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Rumunia

1

9

Przez Transylwanię nad Morze Czarne

Program:

prawdziwego zamku Drakuli), przejazd przez zaporę nad Jeziorem Vidraru, postój
nad Jeziorem Balea (2034 m n.p.m.) z fantastycznym widokiem na serpentyny.
Przejazd do Sibiu: Europejska Stolica Kultury w 2007 r., urokliwe stare miasto,
Most Kłamców, kościół ewangelicki, średniowieczny Pasaż Schodów, charakterystyczne oczy miasta. Zakwaterowanie w Sibiu lub okolicy, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Alba Iulia – doskonale zachowana XVIII-wieczna twierdza Alba Carolina, Sobór Koronacyjny (miejsce koronacji królów rumuńskich), Katedra św. Michała (jedna z najważniejszych nekropolii
władców węgierskich). Przejazd przez Rumunię, Węgry, Słowację. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek ok. godz. 22.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana
walut) do miejscowości Oradea – spacer po zabytkowym centrum z licznymi
secesyjnymi zabytkami, Pasaż Orła, cerkiew Księżycowa, deptak, teatr. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Kluż Napoka – rumuńsko-węgierskie
miasto uniwersyteckie, katedra prawosławna, gotycka katedra katolicka, pomnik Macieja Korwina. Sighisoara – największa zamieszkana cytadela w Europie (UNESCO), Wieża Zegarowa, urokliwe stare miasto, kościół na wzgórzu. Tu
ponoć urodził się Vlad Dracula. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Harman – kościół warowny z celami, znajdującymi się wewnątrz murów obronnych, szkołą, piekarnią, które miały dać
schronienie i możliwość przetrwania mieszkańcom wioski w przypadku najazdu
wroga. Braszow – miasto z częścią saską oraz rumuńską, Czarny Kościół, najwęższa uliczka Sforii, Brama Schei, piękne, zabytkowe centrum. Bran – słynny tzw.
Zamek Drakuli z pamiątkowym targowiskiem u podnóża. Przyjazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Rasnov – najlepiej zachowany przykład posaskiej twierdzy
chłopskiej. Przejazd nad Morze Czarne. Spacer po Konstancy – od starożytności
miasto portowe, starówka położona na cyplu wysuniętym w morze, przesiąknięta mieszanką europejsko-orientalną, gdzie blisko siebie znajdują się świątynie
wielu wyznań (w tym meczet, cerkiew prawosławna, cerkiew grekokatolicka,
kościół katolicki, pozostałości synagogi). Zakwaterowanie w Mamai lub okolicy,
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Dla chętnych - wycieczka fakultatywna nad Deltę Dunaju: rejs statkiem, degustacja słynnej zupy. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Bukaresztu, stolicy kraju.
Stare Miasto, Pałac Parlamentu (największy po Pentagonie budynek świecki na
świecie), Plac Rewolucji, skąd para Ceausescu uciekała podczas rewolucji rumuńskiej. Zakwaterowanie w Bukareszcie lub okolicy. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w stronę Transylwanii. Curtea de
Arges – nekropolia władców rumuńskich, jeden z najwspanialszych przykładów
cerkwi w Rumunii, miejsce związane z piękną, acz nieszczęśliwą, legendą o Mistrzu Manole. Przejazd całą spektakularną Szosą Transfogaraską, przeprowadzoną
przez najwyższe pasmo gór Rumunii. Z drogi zobaczymy twierdzę Poienari (ruiny

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

181/W/18

14.09 - 22.09.2018 r.

1820 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 tury-

stycznym, opieka pilota – przewodnika, 8 noclegów w hotelach /**/*** 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: kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Koszt dodatkowy stanowią
wycieczka fakultatywna do Delty Dunaju (dopłata - ok. 40 EUR/os.) oraz bilety
wstępu i inne obligatoryjne opłaty - ok. 40 EUR/os. (obowiązkowa płatność na
miejscu). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Rumunia
2

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 obronne, Brama Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama miasta. 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 - kościół warowny (UNESCO), Harman - kościół warowny, wyjazd na widokową
Przełęcz Fundata. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Sighisoara - zwiedzanie miasta – cytadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody
szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek ok. godz. 22.00, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

5

Transylwania 5 dni

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

139/W/18

01.05 - 05.05.2018 r.

1240 zł

140/W/18

30.05 - 03.06.2018 r.

1240 zł

Wpisowe w kwocie 500 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
Program:

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 najważniejszych nekropoli Węgier. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja,
nocleg.
2 dzień: śniadanie, Sybin - średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz,
kościół ewangelicki, most kłamców, pasaż schodów, cerkiew prawosławna, Fagaras - zamek obronny (z zewnątrz). Rasnov - twierdza chłopska, swego czasu przez

Rumunia
2

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):
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 45 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

dza chłopska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Turków i nie zdobyta, przejazd przez widokową Przełęcz Fundata, spacer ok. 1-2 godz. Wąwozem
Dambovicioarei. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez Polanę Brasov i doliną Prahovy - Azuga, Busteni (ośrodki narciarskie), Sinaia - Zamek Peles (letnia rezydencja królów Rumunii – zwiedzanie wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Prejmer - kościół
warowny (UNESCO), Harman - kościół warowny. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Brasov - zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny
Kościół”, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obronne, Brama
Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama, wycieczka piesza: 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 – cytadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek
ok. godz. 23.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 01.00 (dnia następnego).

6

Fascynująca Transylwania

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

157/W/18

09.07 - 14.07.2018 r.

1330 zł*, 1350 zł

158/W/18

23.07 - 28.07.2018 r.

1330 zł*, 1350 zł

159/W/18

13.08 - 18.08.2018 r.

1330 zł*, 1350 zł

160/W/18

17.09 - 22.09.2018 r.

1330 zł

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

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 najważniejszych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Sybin – miasto kultury europejskiej, średniowieczna starówka,
mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż Schodów,
cerkiew prawosławna, przejazd widokową Drogą Transfogaraską nad Jezioro Balea Lac – krótki spacer po punktach widokowych, Fagaras - 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 - twier32

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,

opieka pilota – przewodnika, 5 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie
(pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, 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. 50 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN/os.

Szwajcaria - Włochy

2

Alpy – tu się oddycha

9

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 02.00, przejazd do Austrii, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Vaduz, stolicy Lichtenstein - zwiedzanie: spacer główną ul. Vaduz do zamku książąt, ratusz, katedra św. Floriana. Przejazd
Stein am Rhein w Szwajcarii, spacer po starówce, czas wolny, następnie rejs
statkiem po Renie do Schaffhausen wśród winnic i historycznych miasteczek,
krótki spacer po zabytkowej części miasta, przejazd autokarem do Neuhausen
am Rhein, panorama największego w Europie wodospadu Rheinfall. Przejazd
do Niemiec, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Luzern - zwiedzanie: spacer po starówce: mosty: Kapellbrücke i Spreuerbrücke mury miejskie, urokliwe place starego miasta,
pomnik śpiącego Lwa, czas wolny. Przejazd do Zurychu - zwiedzanie: wizyta
w Fraumünster - witraże Marca Chagalla, wizyta Großmünster - katedra, Lindenhof-dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra spacer ulicą Bahnhofstrasse,
czas wolny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Bern - zwiedzanie: katedra, Parlament Szwajcarii, fosa z niedźwiedziami Einstein Haus, przejazd do Lausanne- zwiedzanie Muzeum Olimpijskie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Genewy – zwiedzanie: Pałac Narodów ONZ, rejs
statkiem po Lac Leman (Jezioro Genewskie), zwiedzanie Genewy: stare miasto,
Kościól, St. Piere, Pomnik Reformacji, ratusz. Wizyta w Philipe Patek Muzeum.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Courmayeur tunelem pod Mount Blanc
(12km), wjazd kolejką linową na Punta Helbronner, 3466 m n.p.m. - panorama
Mount Blanc, 360º z oszklonego tarasu oraz tysiąc innych szczytów alpejskich.
(zalecamy ciepłe ubranie; kurtka, rękawiczki i czapka), przejazd do Mediolanu
- zwiedzanie: Castello Sforzesco, Duomo, Galeria Vittorio Emanuele. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Werony – zwiedzanie: Duomo, Casa di Giulietta,
Arena, czas wolny. Przejazd do Padwy (UNESCO) - zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do Cavallino (Jesolo) - wypoczynek nad morzem.
Rejs statkiem do Wenecji (UNESCO) z Punta Sabbioni - zwiedzanie Ponte di
Sospiri, Bazylika św. Marka - Pala D’Oro, Torre dell’Orologio Ponte Rialto, czas
wolny. Ok. godz. 20.00 - wyjazd do Polski, przejazd nocny.
9 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy do Polski (ok. godz. 9.00), przerwa na posiłek (we własnym zakresie). Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 14.00.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

121/W/18

28.04 - 06.05.2018 r.

2150 zł*,2170 zł

122/W/18

30.06 – 08.07.2018 r

2170 zł

*członkowie PTTK . Wpisowe w kwocie 870 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota - przewodnika, 7 noclegów w: hotelach **/***, pensjonatach (pokoje 2,3 os. z łazienkami) [1 w Austrii, 2 w Niemczech, 2 we Francji, 2 we Włoszech], wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 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, wyjazd kolejką linową, lokalni przewodnicy
oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 160 EUR/os. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. 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 PLN/os.
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Szwecja
1

ka do Kaknästornet – wjazd na wieżę telewizyjną, widok na miasto z wysokości 155 m (dodatkowo płatne 70 SEK). Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, rejs statkiem pasażerskim przez archipelag z przystani
w centrum Sztokholmu do Vaxholm - zwiedzanie twierdzy, czas wolny, następnie zwiedzanie Muzeum Vasa. Czas wolny w Sztokholmie, powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Norrköping. Postój w Himmelstalund - jedne z najsłynniejszych w Skandynawii rysunków naskalnych z epoki brązu.
Przejazd do Västervik - czas wolny (możliwość odwiedzenie ruin zamku na
wyspie w centrum miasta lub dzielnicy drewnianych domków marynarskich).
Wyjazd do Karlskrony, ew. krótki postój w Kalmarze (jeżeli wystarczy czasu).
Powrót na terminal promowy w Karlskronie. Kolacja i nocleg na promie.
6 dzień: śniadanie, przypłynięcie promu do Gdyni ok. godz. 9.00. Przejazd
do Pelplina – zwiedzanie Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny oraz Muzeum Diecezjalnego – słynna Biblia Gutenberga będąca
pierwszym wydawnictwem dziełowym w Europie wykonanym za pomocą
druku przy użyciu czcionki ruchomej. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

6

Sztokholm - miasto na wyspach

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

008/W/18

11.07 – 16.07.2018 r.

2100 zł*, 2120 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 850 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 4.00, przejazd do Gdańska – spacer po Starówce, obiad w restauracji. Przejazd do Gdyni, wieczorne wypłynięcie promu do Szwecji. Na promie
znajdują się restauracje, sklep, bary i dyskoteka – we własnym zakresie. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji godz. 7.00. Przejazd
autokarem przez prowincje Blekinge i Småland, droga widokowa wzdłuż brzegu
jeziora Vättern. Wizyta w Vadstena - zwiedzanie kościoła Św. Brygidy, spacer po
mieście, zamek Vadstena. Czas wolny. Przejazd przez Motala, przystanek przy śluzach na Göta kanal. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Sztokholmu - zwiedzanie miasta m.in. spacer po
Starym Mieście i wizyta w Ratuszu, czas wolny w centrum. Dla chętnych wyciecz-

Ukraina

opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów [3 w hotelu lub hostelu (pokoje 2, 3
os. z łazienkami), 2 noclegi na promie (kabiny 2 os.)], wyżywienie: 5 śniadań,
1 obiad, 3 obiadokolacje, 1 kolacja na promie: danie główne z jarzynką, 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, inne obligatoryjne
opłaty: ok. 50 PLN/os. Dopłata do 3 obiadokolacji w hotelu stanowi koszt
dodatkowy: 290 PLN/os. 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 PLN/os.
plicą 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.

1

3

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

132/W/18

29.04 - 01.05.2018 r.

470 zł

133/W/18

01.06 - 03.06.2018 r.

460 zł*, 480 zł

134/W/18

17.08 - 19.08.2018 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, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Lwów i Krzemieniec
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 (UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Baszta
Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, opera lwowska.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Krzemieniec - Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemienieckie,
kościół rzymskokatolicki, widok na Wzgórze Bony, Poczajów - Ławra Poczajowska
- Sobór Zaśnięcia M.B. - relikwie św. Hioba (obowiązuje odpowiedni strój: kobiety
spódnica oraz chusta do nakrycia głowy, mężczyźni - długie spodnie). Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra grekokatolicka św. Jura, cmentarz: Łyczakowski i Orląt, Objazdowa wycieczka po mieście: Politechnika Lwowska,
Park Stryjski, Ossolineum. Spacer uliczkami miasta: Katedra rzymskokatolicka z ka34

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „M” o godz. 7.00, przejazd do Lwowa (UNESCO) - zwiedzanie
miasta m.in.: cerkiew św. Jura, Teatr Opery i Baletu, katedra rzymskokatolicka
z kaplicą Boimów, czas wolny, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd ze Lwowa w kierunku Czortkowa po drodze zwiedzamy: 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, dominikanów, 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.

4

1

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.

Lwów i Podole

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

519/W/18

11.07 - 14.07.2018 r.

650 zł

520/W/18

29.08 - 01.09.2018 r.

650 zł

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 [1x w hotelu, 2 x dom pielgrzyma (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.

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 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 (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, Bołszowce – kościół
Karmelitów Bosych, Stare Sioło – zamek Sieniawskich i Zasławskich, powrót
do Lwowa, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania miasta Lwowa: cmentarz: Łyczakowski i Orląt, 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.

3

2

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, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Lwów i Stanisławów
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

112/W/18

29.04 - 01.05.2018 r.

460 zł

113/W/18

01.06 - 03.06.2018 r.

460 zł*, 480 zł

114/W/18
14.09 - 16.09.2018 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.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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Ukraina
2

2 dzień: śniadanie, Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka
św. Jura, cmentarz: Łyczakowski i Orląt, Wzgórze Wuleckie - w tym miejscu
hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni
i członków ich rodzin; śródmieście Lwowa (UNESCO) - rynek z Kamienicą
Królewską, czas wolny, ratusz, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów,
katedra ormiańska, spacer Prospektem Swobody – pomnik Adama Mickiewicza, opera lwowska (zwiedzanie - spektakl**), obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: ruiny Wysokiego Zamku, panorama
Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, kościół Dominikanów, Wały Gubernatorskie,
Baszta Prochowa, kościół Bernardynów, Cerkiew Wołoska, synagoga, spacer
uliczkami miasta, czas wolny ok. 3 godz., zwiedzamy „cerkwie ruskiego Lwowa”:
św. Mikołaja, św. Onufrego, Piatnycka; dworzec kolejowy, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, czas wolny - możliwość udziału we mszy św., Żółkiew
- zamek, kościoły, cerkwie, synagoga, Krechów - monastyr bazylianów z cudowną ikoną MB Werchrackiej, czas wolny. W godzinach popołudniowych
wyjazd do Polski. Przyjazd do kraju ok. godz. 17.00, Rzeszów ok. godz. 19.00.

4

Lwów - Truskawiec
- Drohobycz - Żółkiew

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

182/W/18

03.05 - 06.05.2018 r.

620 zł

183/W/18

11.07 - 14.07.2018 r.

620 zł

184/W/18

11.08 - 14.08.2018 r.

620 zł

Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 Rzeczpospolitej 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 - zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Ukraina

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 śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
(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.
Uwaga: ** Bilet na spektakl w operze lwowskiej płatny dodatkowo ok. 350
UAH/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
W okresie wakacyjnym opera lwowska nie wystawia żadnych spektakli. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.^ Wycieczka realizowana wg
programu zamieszczonego na stronie internetowej biura.

1

2

Lwów 2 dni
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 (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 (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.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, nocleg w hotelu /** (pokoje 2
os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu (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.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
*Bilet na spektakl w operze lwowskiej dla osób chętnych płatny dodatkowo ok.
350 UAH. (biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru opery oraz
odwołane spektakle). W terminach w których uczestnicy wyjazdu wybiorą udział
w spektaklu w operze lwowskiej program może ulec częściowej modyfikacji.
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

076/W/18
077/W/18
078/W/18
079/W/18
080/W/18
081/W/18
082/W/18
083/W/18
084/W/18
085/W/18
086/W/18
087/W/18
088/W/18
089/W/18
090/W/18
091/W/18
092/W/18
093/W/18
094/W/18
095/W/18
096/W/18
097/W/18
098/W/18
099/W/18
100/W/18
101/W/18
102/W/18
103/W/18
104/W/18
105/W/18
106/W/18
107/W/18
Andrzejki
108/W/18

17.03 - 18.03.2018 r.
14.04 - 15.04.2018 r.
28.04 - 29.04.2018 r.
01.05 - 02.05.2018 r.
03.05 - 04.05.2018 r.
12.05 - 13.05.2018 r.
19.05 - 20.05.2018 r.
26.05 - 27.05.2018 r.
02.06 - 03.06.2018 r.
16.06 - 17.06.2018 r.
23.06 - 24.06.2018 r.
30.06 - 01.07.2018 r.
07.07 - 08.07.2018 r.
14.07 - 15.07.2018 r.
21.07 - 22.07.2018 r.
28.07 - 29.07.2018 r.
04.08 - 05.08.2018 r.
11.08 - 12.08.2018 r.
18.08 - 19.08.2018 r.
25.08 - 26.08.2018 r.
01.09 - 02.09.2018 r.
08.09 - 09.09.2018 r.
15.09 - 16.09.2018 r.
22.09 - 23.09.2018 r.
29.09 - 30.09.2018 r.
06.10 - 07.10.2018 r.
13.10 - 14.10.2018 r.
20.10 - 21.10.2018 r.
27.10 - 28.10.2018 r.
10.11 - 11.11.2018 r.
24.11 - 25.11.2018 r.

270 zł
270 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
270 zł
270 zł
270 zł
270 zł
260 zł
260 zł

01.12 - 02.12.2018 r.^

300 zł

15.12 - 16.12.2018 r.

260 zł

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 (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, 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, Rzeszów ok. godz. 21.30.

3

1

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 obiadokolacje, 2 śniadania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
(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.

Lwów i Polskie Termopile
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.

*Bilet na spektakl w operze lwowskiej dla osób chętnych płatny dodatkowo ok. 350
UAH. (biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru opery oraz odwołane spektakle). W terminach w których uczestnicy wyjazdu wybiorą 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.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

109/W/18

26.05 - 28.05.2018 r.

470 zł

110/W/18

01.06 - 03.06.2018 r.

470 zł

111/W/18

20.07 - 22.07.2018 r.

470 zł

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

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Olesko - zamek Sobieskich, Podhorce - zamek Koniecpolskich, 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 zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zbaraż - zamek Zbaraskich, muzeum,
kościół bernardynów z obrazem MB Zbaraskiej - oryginał jest w Prałkowcach
koło Przemyśla, Buczacz - rynek, ratusz, kościół z obrazem MB Szkaplerznej, 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, obiadokolacja, 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. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Czerniowce – krótkie zwiedzanie miasta
m.in.: ratusz, gmach Banku Państwowego, Pałac Metropolitów Bukowińskich /
obecnie zespół uniwersytecki/, Kołomyja - muzeum „huculskie”, Stanisławów
– zwiedzanie miasta m.in.: kościoły w tym były kościół ormiański - cudowny obraz MB dziś jest w Gdańsku, synagoga. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Drohobycz - zwiedzanie miasta Brunona
Schulza, kościół farny, Truskawiec - spacer deptakiem, czas wolny - degustacja
Naftusi. Przyjazd do Polski ok. godz.18.30, Rzeszów ok. 2.30.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,

185/W/18

26.05 - 31.05.2018 r.

860 zł*, 890 zł

186/W/18

23.07 - 28.07.2018 r.

890 zł

187/W/18

13.08 - 18.08.2018 r.

890 zł

opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 5 noclegów w hotelu/** (w pokojach 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, 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: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

6

Największe atrakcje Podola
oraz Wołyń i Huculszczyzna

188/W/18
10.09 - 15.09.2018 r.
860 zł*, 890 zł
* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

505/W/18

13.06 - 17.06.2018 r.

610 zł*, 640 zł

506/W/18

29.08 - 02.09.2018 r.

610 zł*, 640 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: opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi 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):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 70
USD/os. + obligatoryjna opłata za przejazd pociągiem w wagonie sypialnym
2, 4 os. (Przemyśl - Odessa - Przemyśl) – ok. 560 PLN/os. Uczestnicy wycieczki
muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Odessa pociągiem
Program:
1 dzień: spotkanie na dworcu PKP (hol główny – kasy) w Przemyślu o godz. 17.00,
przejazd pociągiem (wagony sypialne): Przemyśl – Odessa.
2 dzień: przyjazd do Odessy w godzinach południowych. Zwiedzanie miasta
m.in.: Stara Giełda, Schody Potiomkinowskie, Pałac Woroncowa, Port Morski,
Opera , Nowa Giełda, cerkiew św. Trójcy, pasaż handlowy. Obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, Akerman (Białogród) - twierdza Akermańska, Szabo - wytwórnia win i koniaków. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Czas wolny – odpoczynek nad morzem. W godzinach popołudniowych wyjazd z Odessy – powrót pociągiem do Polski
5 dzień: w godzinach przedpołudniowych przyjazd do Przemyśla – dworzec PKP,
rozwiązanie wycieczki.

Ukraina
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4 dzień: śniadanie, Skała Podolska - zamek Lanckorońskich, Podhajce - jeden z najważniejszych ośrodków miejskich wyrosłych na szlaku najazdów tatarskich, kościół pw. św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, zamek Sieniawskich, kościół farny. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok.
godz. 22.00.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

507/W/18

26.04 - 29.04.2018 r.

640 zł*, 660 zł

508/W/18

17.05 - 20.05.2018 r.

640 zł*, 660 zł

509/W/18

28.07 - 31.07.2018 r.

640 zł*, 660 zł

510/W/18

22.09 - 25.09.2018 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.

Podole
Program:

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 7.00, przejazd na Ukrainę, Rohatyń - drewniana cerkiew pw. św.
Ducha z XVII w. (UNESCO), Bołszowce – klasztor Karmelitów Bosych, Stanisławów - 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.
3 dzień: śniadanie, Chocim - chocimska forteca, Kamieniec Podolski - katedra
pw. św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, dominikanów, trynitarzy oraz zamek-twierdza. Obiadokolacja, nocleg.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „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 pałacowy Potockich, cerkiew św. Jerzego, były kościół bernardynów, Sokal - zespół klasztorny bernardynów, Łuck – zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Łuck - katedra rzymskokatolicka, zamek z ekspozycją
muzealną, 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.,
Łopatyń - kościół parafialny, grób gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu,
Brody - cytadela Koniecpolskich, Wielka Synagoga i jeden z największych
kirkutów w Galicji, Podkamień - warowny kościół i klasztor dominikanów
dziś uniccy 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 - zamek i kościół bernardynów, Wiśniowiec - pałac i park Wiśniowieckich, Tarnopol - przejazd, Złoczów - zamek Sienieńskich, Górków, Sobieskich, Świrz
- zamek Świrskich i Cetnerów. Powrót do Polski ok. godz. 22.00 - Rzeszów
ok. godz. 23.30.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

189/W/18

19.07 - 22.07.2018 r.

660 zł*, 680 zł

190/W/18

11.08 - 14.08.2018 r.

670 zł

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

4

Wołyńskim Szlakiem
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 włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

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 św. Michała Archanioła (UNESCO), Użhorod - spacer uliczkami miasta, Mukaczewo – degustacja win. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Mukaczewo – zwiedzanie zamku i spacer po mieście, sanatorium 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 huculski,
Bukowel – największy ośrodek narciarski na Ukrainie, możliwość wyjazdu wyciągiem na górę Bukowel – panorama Gorganów i Świdowca, Polanica – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Worochta, przełęcz Krzywopilska, Żabie – muzeum huculskie 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, Kołomyja – muzeum huculskie, Stanisławów - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Stanisławowa – kościół ormiański, kościół Jezuitów, 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.

6

2

Zakarpacie - Bukowina
- Huculszczyzna
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 5 noclegów w hotelach/pensjonatach (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 PLN/os. (350 UAH).
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych
obiektów może ulec zmianie.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

511/W/18

02.07 - 07.07.2018 r.

960 zł*, 980 zł

512/W/18
20.08 - 25.08.2018 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.
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4 dzień: śniadanie, Ławra Kijowsko - Peczerska z grotami (UNESCO) - jeden
z największych klasztorów prawosławnych w Europie, park Chwały, rejs statkiem (ok. 1.5 godz.), czas wolny, cerkiew św. Włodzimierza, katedra rzymsko-katolicka św. Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 2012.
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Dubno – zamek/twierdza, Brody - cytadela Koniecpolskich, 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 (UNESCO), Teatr Opery i Baletu, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, czas
wolny. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

6

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

191/W/18

02.07 - 07.07.2018 r.

990 zł

192/W/18
20.08 - 25.08.2018 r.
990 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 400 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie:

Złote kopuły Kijowa i nie tylko
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Krzemieńca trasą: Olesko – zamek w którym
urodził się Jan III Sobieski, Podhorce - rezydencja Koniecpolskich, Poczajów ławra; zespół cerkwi prawosławnych (panie obowiązuje nakrycie głowy i spódnica, panów obowiązują długie spodnie), Krzemieniec - dworek Słowackiego,
zamek na Wzgórzu Bony, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Ostróg - zamek, kościół parafialny, cerkiew, Berdyczów klasztor Karmelitów, kościół św. Barbary, przyjazd do Kijowa - zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: sobór św. Zofii
(UNESCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie freski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, sobór Świętego Michała Archanioła (perła
baroku ukraińskiego) cerkiew św. Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, czas wolny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama.
Obiadokolacja, nocleg.

Ukraina
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przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach /*/** (pokoje 2,3 os.), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt dodatkowy stanowią (płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 50 USD/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania
może ulec zmianie.

3 dzień: śniadanie, Ławra Kijowsko - Peczerska z grotami (UNESCO) - jeden
z największych klasztorów prawosławnych w Europie, park Chwały, rejs statkiem (ok. 1.5 godz.), czas wolny, cerkiew św. Włodzimierza, katedra rzymsko-katolicka św. Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 2012.
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie (we własnym zakresie). Wykwaterowanie ok. godz. 05.00.
Powrót pociągiem do Polski – Przemyśl ok. godz. 13.00. Rozwiązanie wycieczki.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

513/W/18

19.04 - 22.04.2018 r.

640 zł*, 660 zł

514/W/18

17.05 - 20.05.2018 r.

640 zł*, 660 zł

515/W/18

28.06 - 01.07.2018 r.

640 zł*, 660 zł

516/W/18

09.08 - 12.08.2018 r.

640 zł*, 660 zł

517/W/18

20.09 - 23.09.2018 r.

640 zł*, 660 zł

518/W/18

11.10 - 14.10.2018 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.

Złote kopuły Kijowa
pociągiem

Świadczenia zawarte w cenie: opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi

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.

Program:
1 dzień: spotkanie na dworcu PKP (hol główny – kasy) w Przemyślu o godz. 13.00,
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 freski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, sobór Świętego Michała Archanioła (perła
baroku ukraińskiego) cerkiew św. Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, czas wolny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama.
Obiadokolacja, nocleg.
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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 paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Węgry

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „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 tysiąclecia 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
zakupu słodyczy), czas wolny. Wyszehrad - pałac królewski, wieża Salomona i cytadela. 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 (miejsce koronacji i ślubów królewskich), Baszta Rybacka, czas wolny, spacer po
dzielnicy Buda, Bazylika św. Stefana - w której przechowywana jest najważniejsza relikwia kraju - prawica pierwszego króla Węgier, wizyta na Wyspie
Małgorzaty, czas wolny. Wyjazd z Budapesztu ok. godz. 16.00. Planowany
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

124 /W/18

28.04 - 30.04.2018 r.

690 zł

125/W/18

01.05 - 03.05.2018 r.

690 zł

3

1

Budapeszt i „Zakole Dunaju”

126/W/18

01.06 - 03.06.2018 r.

690 zł

127/W/18

20.07 - 22.07.2018 r.

650 zł*, 670 zł

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd 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.

128/W/18

11.08 - 13.08.2018 r.

650 zł*, 670 zł

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety

129/W/18

14.09 - 16.09.2018 r.

670 zł

130/W/18

05.10 - 07.10.2018 r.

640 zł

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

wstępu, lokalni przewodnicy, dopłatę do regionalnej kolacji oraz inne obligatoryjne opłaty [ok. 45 EUR/os. + 4.000 HUF/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 PLN/os.

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.

3

1

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 tysiąclecia 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 mostami 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 wspaniałym
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 - wydarzeniu 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.

Budapeszt
– Jarmark Adwentowy
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota - przewodnika, nocleg w hotelu **/*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3 os.
z łazienkami), 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
HUF/os). 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 PLN/os.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

152/W/18
07.12 - 09.12.2018 r.
490 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Węgry
1

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. Oblężenie to zostało opisane w eposie węgierskim „Gwiazdy Egeru”, gotycki
Pałac Biskupi. Przejazd do Miszkolca – Tapolca, uzdrowiskowej dzielnicy
miasta, położonej u podnóża Gór Bukowych, w dolinie obfitującej w tereny
parkowe i leśne – to jeden z najbardziej oryginalnych kompleksów basenów
w Europie. Wody kąpieliska zawierają m.in. rad, wapń, magnez, brom, jod,
bor i krzem. Zbawiennie działają na schorzenia układu kostno-stawowego
i choroby górnych dróg oddechowych (w tym alergie i astmy). Zalecane są
przy przemęczeniach, nerwicach i depresjach – kąpiel w basenach. Powrót
do Polski ok. godz. 21.30, do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

2

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

197/W/18

07.07 - 08.07.2018 r.

400 zł*, 420 zł

198/W/18

18.08 - 19.08.2018 r.

400 zł*, 420 zł

503/W/18
07.09 - 08.09.2018 r.
400 zł*, 420zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 230 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Węgry Północne

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Barwinek, Stropokov, Trebiśov do miasta Sárospatak. Zwiedzanie zamku Rakoczego wybudowanego przez Andrzeja
II (króla Węgier i Chorwacji), który był również miejscem urodzenia jego córki
św. Elżbiety. Wizyta w winnicy Götz Pincészet - degustacja win. Rejs statkiem
po rzece Bodrog. Przejazd do Egeru, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
Zwiedzanie (we własnym zakresie) wiekowych piwniczek wykutych w skale wulkanicznej, mieszczących się w Dolinie Szepasszony (czyli Doliny Pięknej Pani)
– degustacja z możliwością zakupu win w licznych piwnicach bezpośrednio od
producentów. Wieczorne spacery po mieście. Nocleg.

Włochy
7

opieka pilota - przewodnika, 1 nocleg w hotelu **/*** lub pensjonacie w Egerze lub okolicy (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja, 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
obligatoryjne opłaty: [ok. 30 EUR/os. + ok. 6.000 HUF/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 PLN/os.
dzenie grobu Jana Pawła II), Plac św. Piotra, Rzym (UNESCO) – spacer barokowym i starożytnym 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 generalnej (uwarunkowany obecnością Ojca Świętego w Watykanie), przejazd
na Monte Cassino - Cmentarz Żołnierzy Polskich i Opactwo Benedyktynów.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu (UNESCO) - zwiedzanie: Bazylika św.
Franciszka, Piazza del Comune z portykiem Świątyni Minerwy, Bazylika św.
Klary, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Różany. Przejazd
do hotelu w okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Rawenna – zwiedzanie obiektów określonych jako zabytki wczesnego chrześcijaństwa i mozaikarstwa (mauzoleum Galli Placydii,
baptysterium Ortodoksów, Sant’ Apollinare Nuovo, baptysterium Arian, kaplica arcybiskupia, mauzoleum Teodoryka, San Vitale, Sant’Apollinare in Classe - 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.

8

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

115/W/18

28.04 - 05.05.2018 r.

1610 zł

116/W/18

26.05 - 02.06.2018 r.

1610 zł

Program:

117/W/18

23.06 - 30.06.2018 r.

1610 zł*, 1640 zł

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch, nocleg tranzytowy, obiadokolacja.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wenecji (UNESCO).
Przepłynięcie statkiem w okolice Placu Św. Marka - zwiedzanie miasta m.in.: Plac
św. Marka, dzwonnica (campanile), Torre dell’Orologio - wieża z zegarem, Procuratie - arkadowy budynek otaczający Plac św. Marka z dwóch stron, 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 okolice Florencji, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Florencja (UNESCO) - zwiedzanie miasta m.in.: kościół św.
Krzyża, Piazza del Duomo, Katedra NMP Kwietnej, 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-

118/W/18

11.08 - 18.08.2018 r.

1680 zł

119/W/18

08.09 - 15.09.2018 r.

1590 zł*, 1610 zł

120/W/18

06.10 - 13.10.2018 r.

1580 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 6 noclegów w hotelu /**/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 90 - 110 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 PLN/os.

Włochy

3

Włoskie wspaniałości

8

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Włoch przez terytorium Polski, Czech, Austrii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Bolonii - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
lokalnym. Bazylika Św. Petroniusza, piazza Ravegnata ze słynnymi wieżami. Przejazd do hotelu w okolicach Montecatini Terme. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Sieny (UNESCO) - zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. Kościół św. Dominika z relikwiami Św. Katarzyny sieneńskiej,
Piazza dell Campo na którym rozgrywane jest słynne sieneńskie Palio, Katedra.
Przejazd do San Giminiano (UNESCO) - miasteczka zwanego średniowiecznym
Manhatanem z powodu zachowanych licznych wież obronnych. Możliwość zakupu doskonałego wina z którego słynie miasto – Vernaccia, czas wolny - spacer
po mieście. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd na plażę w okolice Viareggio - czas wolny. Powrót
do hotelu. Przejazd w okolice Lukki do Fattorii dell Poggio słynącej z doskonałych win, oliwy i lokalnych przysmaków. Kolacja regionalna z muzyką, degustacja i możliwość zakupu produktów regionalnych. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzień: śniadanie. Pakowanie bagaży. Przejazd do La Spezia. Przejazd pociągiem na zwiedzanie Cinque Terre (UNESCO) – najpiękniejszego parku narodowego we Włoszech. Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża (Monterosso – Manarola).
Panorama Vernazza – najpiękniejszej miejscowości. Przejazd pociągiem do Levanto. Przejazd autokarem do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
lokalnym. Wyjazd windą na dach Katedry skąd rozciąga się wspaniała panorama
miasta. Spacer do zamku Castello Sforzesco, słynna opera La Scala, Galleria Vittorio
Emanuele. Przejazd do Sirmione - najpiękniejszego miasteczka położonego nad
Jeziorem Garda. Spacer po starówce. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień: śniadanie. Przejazd (z przerwami w punktach widokowych) przez Alpy
do Sankt Moritz w Szwajcarii. Fakultatywnie: (zgłoszenia należy dokonać w biurze przy zapisie na wycieczkę !) przejazd kolejką panoramiczną (ok. 2,5 godz.)
Bernina Express z Tirano do Sankt Moritz w Szwajcarii. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd nocny przez terytorium Szwajcarii, Austrii.
8 dzień: przejazd przez Czechy. Planowany przyjazd do Rzeszowa w godzinach
popołudniowych.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

053/W/18

30.06 - 07.07.2018 r.

1690 zł*, 1720 zł

199/W/18
15.09 - 22.09.2018 r.
1690 zł*, 1720 zł
*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-

ka pilota – przewodnika, 6 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań, 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): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską, dopłata do kolacji regionalnej oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 80 EUR/os. Napoje do obiadokolacji
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Koszt dodatkowy (fakultatywnie) stanowi również przejazd kolejką Bernina Express - ok. 40 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Bułgaria
2

6 dzień: śniadanie, przejazd do ośrodka Panicziszte, wyjazd wyciągiem krzesełkowym do schroniska Rylski Ezera, przejście piesze na trasie: Suchaja Rid Ezerny Wrych - Przełęcz Rozdeła (2550 m n.p.m.) – Otowiszki Wrych (2696 m
n.p.m.) – Schronisko Siedmiu Jezior Rilskich- schronisko Rilski Ezera [czas przejścia ok. 6 godz.], zjazd wyciągiem. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Borowec, wyjazd kolejką gondolową 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. 4.00, Rzeszów ok. godz. 5.30.

9

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

131/W/18
28.07 - 05.08.2018 r.
1530 zł*, 1560 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 /** /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 podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Piryn i Riła
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 16.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię, Bułgarię - Sofię do miejscowości Bansko, zakwaterowanie, zwiedzanie Banska. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Wichren (2914 m n.p.m.) – znajdujący się
na terenie Parku Narodowego Pirynu (UNECSO) [czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd kolejką gondolową z Banska na Meczą Polanę, wycieczka górska: Mecza Polana, schronisko Bynderica – Kazana – przełęcz Premkata
– Konczeto (grań ubezpieczona) – Banski Suchodoł (2884 m n.p.m.) – Przełęcz
Suchodolska – schronisko Jaworow – Razłog [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w góry Riła, zwiedzanie Monastyru
Rylskiego (UNESCO), wycieczka górska: Rylski Monastyr – Dyłgija Rid – przełęcz
Goliam Mramorec (2602 m n.p.m.) – Maljowica (2729 m n.p.m.) –Schronisko
Maljowica– Kompleks Maljowica [czas przejścia ok. 7 godz.], przejazd w miejsce
zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.

Czarnogóra
1

Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 6 – 10
godz. marszu tj. ok. 40 – 50 pkt GOT + dojazdy autokarem) Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu (kolejka) oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 30 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 PLN/os.

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, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do (1468 m n.p.m.) - Barno
Jez. (1489 m n.p.m.) - Ražana Glava (1862 m n.p.m.) - Crvena Greda (2164 m
n.p.m.) - Crepulja Polana - Ivan Do [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja,
nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski ok. godz. 10.00, przejazd nocny przez: Serbię, Węgry, Słowację.
9 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.30.

9

NR IMPREZY

Durmitor – najpiękniejsze góry
byłej Jugosławii
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: rzejazd przez Serbię do Czarnogóry, most na rzece Tara, Żabljak – turystyczne centrum Parku Narodowego Durmitor (UNESCO) – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczki piesze na trasach: Przełęcz Sedlo (1907 m n.p.m.) –
Sedlena greda (2227 m n.p.m.) – Przełęcz Sedlo [czas przejścia ok. 4 godz], Nadgora – Curovac (1625 m n.p.m.) – najpiękniejszy widok na kanion Tary – Begovo
polje [czas przejścia ok. 2 godz]. Obiadokolacja, nocleg.

44

TERMIN

CENA

151/W/18
06.07 – 14.07.2018 r.
1540 zł
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota - przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu /**/** lub pensjonacie 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; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej, oby-

cia 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.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Czarnogóra

Góry Przeklęte

10

Program:

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zakupy i wyjazd w drogę powrotną do Polski (ok. godz. 9.00), przejazd przez Czarnogórę, Serbię.
10 dzień: przejazd przez: Węgry, Słowację. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00.

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

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

010/W/18

17.08 - 26.08.2018 r.

1690 zł*, 1720 zł

*członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 700 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie:

przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota i przewodnika górskiego, 7 noclegów [ 2 noclegi w domkach 4os.
+2 os., 5 noclegów w pensjonacie lub hotelu /**/*** w pokojach 2,3,4 os. z łazienką], wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro)
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Zaplanowane wycieczki wymagają dobrej
kondycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania się w terenie skalistym. Sugerujemy zabranie kijków trekkingowych. Koszt
dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): przejazd terenówkami
oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 25 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany tras wycieczek oraz kolejności zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena
nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Gruzja

Trekking przez baśniowe krajobrazy
Tuszetii i Chewsuretii
Program:

1

11

malownicza wioska-twierdza w Muco, grobowce epidemiczne Anatori, Szatili
- wnętrza wież obronnych wioski [trasa piesza: odległość 20 km, suma podejść
950 m, czas przejścia ok. 10 godzin]. Kolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych.
9 dzień - w stronę Tbilisi: śniadanie, przejazd miejscowym busem lub samochodami terenowymi na południową stronę Kaukazu - główny grzbiet Kaukazu - wieże i twierdze w Kistani i Lebaiskari - przełęcz Datwisdżwari (2676 m n.
p. m.) z pięknym widokiem na masyw Czauchi - dawna stolica Gruzji Mccheta
z kompleksem katedry Sweticchoweli (na liście UNESCO), gdzie według tradycji
spoczęła św. Sydonia, niosąca płaszcz Chrystusa. Kolacja. Nocleg w Tbilisi.
10 dzień - Odpoczynek w Tbilisi: śniadanie, odpoczynek, po południu wizyta
na targowisku w Didube z lokalnymi produktami oraz dzielnica łaźni. Kolacja.
Nocleg w Tbilisi.
11 dzień - wylot z Tbilisi: śniadanie, wylot z Tbilisi / Kutaisi, przylot do Warszawy.

1 dzień - Przylot do Tbilisi: spotkanie na lotnisku (Chopina) w Warszawie /szczegóły na stronie internetowej biura/ Wylot wieczorem z Warszawy do Gruzji do
Kutaisi / Tbilisi. Transfer busem lub taksówkami do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg w Tibilisi.
2 dzień - Tbilisi: śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi: reprezentacyjna ulica Rustawelego, Plac Wolności, katedra Sioni, bazylika Anczischati. Czas wolny. Zakup butli
turystycznych z gazem i prowiantu. Kolacja. Nocleg w Sighnaghi/Telawi.
3 dzień - Druga strona Kaukazu: śniadanie. Wczesnym rankiem przejazd do
Pszaweli u podnóża Kaukazu. Ostatnia okazja na zakup prowiantu. Przejazd jeepami przez przełęcz Abano w głównym grzbiecie Kaukazu do wysokogórskiej
Tuszetii (4-6 godzin). Po drodze przystanki widokowe. Koniec podróży samochodami we wsi Dartlo (1800 m n. p. m.). Spacer wśród kamiennych tuszeckich wież
i domów. Kolacja. Nocleg w kwaterach prywatnych.
4 dzień - Baśniowe krajobrazy Tuszetii: śniadanie. Spokojna wędrówka doliną
rzeki Pirikiti Alazani przez zamieszkane wyłącznie w sezonie wioski Tuszetów
Parsma i Czeszo. Nad doliną wznoszą się dawne opuszczone wieże – dawne
refugia. Celem wędrówki – ostatnia zamieszkana wioska w dolinie – Girewi.
Możliwość zakupu sera i mleka. [trasa piesza: 15 km, suma podejść 770 m, czas
przejścia ok. 9 godzin]. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami.
5 dzień - Wędrówka pasterskimi ścieżkami: śniadanie (we własnym zakresie),
zwiedzanie dobrze zachowanych wież w Girewi, przejście wzdłuż ścieżek konnych i pasterskich, ostatnie tuszeckie wieże. Na trasie wędrówki widoki na trzy
i czterotysięczniki kaukaskie masyw Tebulosa (4493 m n. p. m.) oraz Amugostawi (3839 m n. p. m.). Czas na odpoczynek w niewielkiej kotlinie w pobliżu bazy
służb ochrony pogranicza (2500 m n.p.m.), pod granicznym grzbietem gruzińsko-czeczeńskim. [trasa piesza: 16 km, suma podejść 1250 m, czas przejścia ok. 9
godzin]. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami.
6 dzień - Dzień rezerwy: śniadanie (we własnym zakresie), trekking w stronę
przełęczy Atsunta. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami (na
wysokości 2900 m n.p.m.).
7 dzień – Przeprawa przez grzbiet Atsunta (3526 m n. p. m.): śniadanie (we
własnym zakresie), kilkukrotna przeprawa przez rzekę Kwachidisckali, ostatnie
szałasy pasterskie, wyjście na wysoko położone hale, przejście piarżystymi upłazami na grzbiet Atsunta, granica pomiędzy Tuszetią i Chewsuretią - najwyższy
punkt na naszej trasie. Strome zejście nad polodowcowy kocioł Czarkoczkisckali. Widoki z połoninnego grzbietu Chidotani m.in. na wyniosły Tebulos (4493
m n.p.m.). drugiej stronie. [trasa piesza: odległość 14 km, suma podejść 1200 m,
czas przejścia ok. 10 godzin]. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg pod namiotami we wsi Ardoti lub Chonisczala.
8 dzień - Ciche-koszkebi: chewsurskie twierdze: śniadanie (we własnym zakresie). Wędrówka głębokimi dolinami Chewsuretii, położona na wysokiej skale

Świadczenia zawarte w cenie: Bilety lotnicze w obie strony (z uwzględ-

nieniem bagażu – szczegóły na stronie biura), opieka doświadczonego pilota
i przewodnika górskiego, 6 noclegów w kwaterach prywatnych lub hotelach wg
programu, 4 noclegów pod namiotami w warunkach górskich lub na kempingach
(namioty oraz kompletny sprzęt biwakowy we własnym zakresie), wyżywienie: 6
śniadań, 6 kolacji, transport bagażu podczas trekkingów końmi (1 koń na 2 osoby),
transfery busami lub samochodami terenowymi wg programu, ubezpieczenie:
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro, KR podlimit
6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

193/W/18
01.09 – 11.09.2018 r.
4220 zł*, 4270 zł
* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 1700 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Cena nie zawiera:

- Wyżywienia i prowiantu na wycieczki górskie. Ceny produktów spożywczych po
przeliczeniu są podobne jak w Polsce lub nieco wyższe. Będzie możliwość zakupu prowiantu i uzupełniania zapasów na bieżąco na miejscu.
- sprzętu biwakowego: namiotów, butli turystycznych itp.
- innych obowiązkowych opłat obligatoryjnych na miejscu ok. 30 EURO/os.

Uwagi i wymagania: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu,
kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny min 3 miesiące paszport. Wycieczka ma
charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo
dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 8 – 10 godz. marszu z częścią
bagażu osobistego tj. m. in.: namiotem i sprzętem biwakowym), odporności na
trudy i niewygody oraz umiejętność przetrwania wśród dzikiej przyrody.
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Macedonia

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. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w okolicach Skopje.
3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Górach Śar Planina na trasie: Popova 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 Macedonia, 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 zainteresowanych 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 Mavrovo, Monastyr Sveti Jovan Bigorski- przepięknie rzeźbiony ikonostas „szkoły 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 zainteresowanych rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim, czas wolny. Zakwaterowanie,
wieczorem możliwość kąpieli w jeziorze, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Gradiste – rekonstrukcja dawnej wioski rybackiej, Monastyr Sveti Naum – jeden z najpiękniejszych w Macedonii 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 Górach Pelister na trasie: hotel Molika – schronisko Kopanki – Stiv (2468 m
n.p.m.) – Pelister (2601 m n.p.m.) – Kunina stena – hotel Molika [czas przejścia 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.
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Serce Bałkanów
11 dzień: dalszy przejazd przez Węgry, Słowację. Rzeszów ok. godz. 8.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

150/W/18
27.09 - 07.10.2018 r.
1960 zł
Wpisowe w kwocie 780 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 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: wycieczka ma charakter górski, trasy piesze wymagają doświadczenia
i bardzo dobrej kondycji fizycznej. Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty - ok. 50 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 PLN/os.

Rumunia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację i Węgry do północnej Rumunii. Zwiedzanie Wesołego Cmentarza we wsi Sapanta. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień - Góry Gutyjskie: śniadanie, wycieczka górska na wulkaniczne pasmo Gór Gutyjskich (Munții Gutai), wejście na najwyższy szczyt i efektowną skalistą grań zwaną Kogucim Grzebieniem [czas przejścia ok. 6 godz.].
zwiedzanie zabytków kultury ludowej Maramureszu: cerkiew w Budesti
(UNESCO), gospodarstwo twórcy ludowego Gheorghe Oprişa w Sarbi.
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - Alpy Rodniańskie: śniadanie, wycieczka górska: Borsa – dolina
Buhaescu – wodospad Buhaescu zwany Wodospadem Orłowicza – polodowcowe kotły z łańcuchem czterech jeziorek Buhaescu – Pietrosul (2303 m
n.p.m.) – jeziorko Iezer (przy którym znajduje się stacja meteorologiczna) –
klasztor Pietroasa – Borsa [czas przejścia ok. 12 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - Karpaty Marmaroskie: śniadanie, wycieczka górska połoninnymi
grzbietami w pobliże dawnej polskiej granicy: Przełęcz Przysłup – rez. „Cornedeii Ciungii Balasiui”– Cearcanul (Okrążony 1847 m n. p. m.) – Borsa, [czas
przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - Alpy Rodniańskie: śniadanie, wycieczka górska: Gaja – trudno
dostępny szczyt Ineul (2279 m n.p.m.) – polodowcowe jeziora Lala [czas
przejścia ok. 12 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - Kolejka leśna Mocanita: śniadanie, dzień odpoczynku, przejazd
do Viseu de Sus - ponad 40-kilometrowa podróż leśną kolejką parową Mocanita - trasa prowadzi głęboką doliną Wazeru, w trakcie przejazdu przerwa
na obiad (we własnym zakresie) w plenerze, możliwość krótkiego spaceru.
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - Karpaty Marmaroskie: śniadanie, wycieczka górska: dolina Ruscovy (enklawy ludności ukraińskiej) – Farcaul (1961 m n. p. m.) – staw Vinderel (przy dobrej pogodzie widok na Czarnohorę i Świdowiec w Karpatach
Ukraińskich, Pop Iwan Marmaroski, Pasmo Wyhorlacko-Gutyjskie oraz Alpy
Rodniańskie) [czas przejścia ok. 12 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Barsana - kompleks klasztorny
(kwintesencję ciesielskiego kunsztu regionu), Baia Mare – krótki spacer: rynek
(Piata Libertatii), dom Jana Hunyadego, wieża Stefana i baszta Rzeźników. Przejazd przez Węgry i Słowację do Polski ok. godz. 22.00, Rzeszów ok. godz. 23.30.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka 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.
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1

Góry Maramuresz - Bukowina
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

072/W/18
16.06 - 23.06.2018 r.
1540 zł*, 1580 zł
* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 630 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają
doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść do 12 godz.
marszu + dojazdy autokarem). Długość tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna
realizacja tras pieszych zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras, skrócenie lub odwołanie (w uzasadnionych przypadkach).
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu oraz
inne obligatoryjne opłaty ok. 40 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Rumunia
8

Apuseni

Podziemne królestwo Gór Zachodnich
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 umożliwia
poznanie najbardziej efektownych systemów krasowych Karpat. Zdarza się, że turystyczne ścieżki znikają tu pod ziemią. Są też odcinki, gdzie strumień w wąwozie rozlewa się na całą szerokość szlaku. Zapraszamy na przygodę do Parku Natury Apuseni.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, wymiana walut. Przejazd na wschodnią, siedmiogrodzką stronę Gór Zachodnio-rumuńskich, do pasma Gór Trascau.
Wycieczka górska na Skałę Seklerską (Piatra Secuiului, 1128 m n. p. m.) [czas
przejścia 7 godz.], Rimetea - zwiedzanie dawnego górniczego miasteczka zamieszkanego przez węgierskojęzyczną grupę Złotych Seklerów. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka górska w Góry Trascau: wąwóz Ramet: trasa rozpoczyna się nieopodal pięknie położonego klasztoru u podnóża szczytu Plesii i prowadzi przez głęboki kanion. Miejscami całe dno zajmuje potok. Przez
około 2 km trasa jest wymagająca, zaopatrzona w ułatwienia, czasem trzeba brodzić

Rumunia

w wodzie [czas przejścia 7 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Bihorskie: Jaskinia Lodowa
Scarisoara (największa tego typu jaskinia w Rumunii), – dolina Arieszu – płaskowyż krasowy Scarisoara – wąwóz Cheile Ordancusei (z wieloma jaskiniami). [czas przejścia 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Bihorskie: przełęcz Vartop - najwyższy masyw Gór Apuseni - Wielki Bihor (Curcubata Mare 1849 m n. p.
m.), [czas przejścia 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na krasowy płaskowyż Padisz, wycieczka górska: potok Galbena - wąwóz Galbeny (potok miejscami
zajmuje tam całą szerokość dna, można też korzystać z ułatwień na ścianach
nad potokiem, przy przejściu przez jaskinię potrzebne są latarki) – system
zapadlisk krasowych zwany Twierdzą Ponoru (Cetatile Ponorului) – okno
skalne – osada turystyczna Padisz, [czas przejścia 12 godz.], zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wycieczka górska: wąwóz Someszu Ciepłego (potok miejscami chowa się pod ziemię, to wypływa na powierzchnię) – Jaskinia Cetatile Radesei z oknami oświetlającymi ją od góry
[czas przejścia 7 godz.]. Czas wolny na odpoczynek, przebranie się, posiłek.
Wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd przez Węgry i Słowację.
8 dzień: Planowany powrót do Polski ok. godz. 04.00 nad ranem, Rzeszów
ok. godz. 5.00 rano.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

073/W/18
29.07 - 05.08.2018 r.
1350 zł*, 1390 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 autokarem turystycznym,
opieka pilota-przewodnika górskiego, 5 noclegów wg programu (pokoje 2, 3
os.), wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł),
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro)
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Koszt wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy
ok. 30 EUR/os. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, dobrej
kondycji, umiejętności radzenia sobie w terenie skalistym, miejscami prowadzą dnami potoków. Konieczna podczas wyjazdu czołówka lub latarka. Proponujemy zabranie ze sobą kaloszy lub innych butów do brodzenia po wodzie
ewentualnie drugą parę butów (gdyby pierwsza była mokra). 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 PLN/os.
wycieczka piesza w górach Bucegi na trasie: Babele - Vf. Omul (2507 m n.p.m.)
– Vf. Scara – Bran [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - Góry Piatra Craiului: śniadanie, wycieczka górska w góry Piatra
Craiului (Skała Królewska) – wejście na ciągnącą się przez kilkanaście kilometrów wapienną grań z rozległymi widokami [czas przejścia od 7 do 10 godz. ze
względu na trudności techniczne: piargi, zabezpieczenie w postaci stalowych
lin]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - Góry Piatra Mare: śniadanie, wycieczka górska 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.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Przejazd przez Alba Julia – krótkie 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, Kluż, góry Bihor, Oradea. Przyjazd
do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

8

Alpy Transylwańskie
- Karpaty zakrętu
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień - Góry Fogaraskie: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, wymiana walut,
przejazd przez Transylwanię. Przejazd odcinkiem Drogi Transfogaraskiej. Możliwość krótkiego spaceru do Wodospadu Balea lub nad Jezioro Kozie. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - Góry Fogaraskie: śniadanie, wycieczka górska 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.
4 dzień - Góry Ciucas: śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka górska w góry Ciucas na trasie: Przełęcz Bratocea - Vf. Ciucas (1954 m n.p.m.) – Dolina Piwna – Cheia
[czas przejścia ok. 7 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - Góry Bucegi: śniadanie, przejazd do Busteni, wycieczka górska: wyjazd
kolejką na Vf. Baba Mare (2292 m n.p.m.) - Babele, Sfinx (eoliczne formy skalne),

48

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

074/W/18

12.08 - 19.08.2018 r.

1520 zł*, 1560 zł

* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 630 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 (2 w schronisku np. „Balea Cascada”,
4 w pensjonacie w Branie lub okolicy), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji,
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok.
8 – 10 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. Długości tras
ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja tras pieszych zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + kolejka „Babele” stanowią koszt dodatkowy ok. 20 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Słowenia

Alpy Julijskie

7

Program:
1 dzień: „Nokturn”: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie
(ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień „Eden pełen czaru i uroku”: wjazd do Słowenii, zwiedzanie Celje – ruiny zamku z piękną panoramą na miejscowość, czas wolny, przejazd
w okolice Bledu, przejście malowniczym wąwozem Vintgar - wodospad
Slap Sum - kościół św. Katarzyny – Podhom [czas przejścia ok. 2 godz.]. Przejazd w okolicę Bledu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień „Przez krainę Zlatoroga”: śniadanie, wycieczka górska: Koča pri
Savici (635 m n.p.m.) – Crno Jezero – Lopučniška Dolina - Koča pri Triglavskih
jezerih (1685 m n.p.m.) – Śtapce (1851 m n.p.m.) – Mala Tičarica (2071 m
n.p.m.) Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m n.p.m.) Planina na Kalu- Planina
Razor- Dom Savica – [czas przejścia ok. 9 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień „Latarnia Bohinjskiego Jeziora”: śniadanie, przejazd do Ukanc,
wycieczka górska: wyjazd kolejką do Ski Hotel Vogel – Sija (1800 m n.p.m.) –
Rodica (1964 m n.p.m.) – Ski Hotel Vogel – zjazd kolejką do Ukanc, [czas
przejścia ok. 7,5 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja,
nocleg.
5 dzień „To nie góra, to królestwo!”: śniadanie, przejazd na Rudno Polje,
wycieczka górska: Rudno Polje – Studorski preval (1892 m n.p.m.) – Vodnikov dom (1817 m n.p.m.) – Konjski preval (2020 m n.p.m.) – Dom Planika
(2401 m n.p.m.), widoki na Triglav - Konjski preval (2020 m n.p.m.) - Vodnikov dom (1817 m n.p.m.) - Studorski preval (1892 m n.p.m.) - Rudno Polje,
[czas przejścia ok. 10 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień „O krok od otchłani”: śniadanie, przejazd na Rudno Polje, wycieczka
górska: Rudno Polje – Blejska Koča – Debela Peč (2014 m n.p.m.) – Brda (2009
m n.p.m.) - Blejska Koča – Jawornik (1282 m n.p.m.) – Rudna Dolina [czas przejścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień „Nowa Praga”: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Lubljany
- zwiedzanie stolicy, czas wolny, powrót do Polski przez Węgry i Słowację.
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.00, Rzeszów ok. godz. ok. 01.30
(dnia następnego).

os.) wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają
doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej, obycia z ekspozycją oraz podstawowej
umiejętności poruszania się w terenie skalistym (czas trwania przejść ok. 6 – 9
godz. marszu + dojazdy autokarem). Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa
płatność na miejscu): bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 40 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny - 10 PLN/os.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

007/W/18

25.08 - 31.08.2018 r.

1640 zł*, 1670 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 670 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 pensjonacie /** (pokoje 2,3,4
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5 dzień: śniadanie, spacer do skał w Jamielnicy [czas przejścia ok. 3 godz.].
Przejazd przez Lwów. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz.
20.00.
5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

015/W/18

28.02 - 04.03.2018 r.

790 zł*, 830 zł

038/W/18
24.10 - 28.10.2018 r.
790 zł*, 830 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 320 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,

opieka pilota - przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w hotelu lub 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; 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).

Beskidy Skolskie
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Skole, Tuchlę do miejscowości Sławsko.
Zakwaterowanie. Wycieczka: Hołowiecko – Makówka (933 m n.p.m.) – Sławsko
[czas przejścia ok. 4 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wołosianka – Ilza (1064 m n.p.m.) – Sławsko [czas przejścia ok. 4 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: wyjazd kolejką krzesełkową na Wysoki
Wierch (1242 m n.p.m.) – Jaroszyszcze – Sławsko [czas przejścia ok. 5 godz.].
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Sławsko – Trościan (1236 m n.p.m.) – Stodoliszcze – Sławsko [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.

Ukraina

4 dzień: śniadanie, Wycieczka górska: Wierchowina Bystra – Pliszka (1068
m n.p.m.) – Przełęcz Za Weżą (704 m n.p.m.) – Wierchowina Bystra [czas
przejścia ok. 5 godz.]. Powrót do Polski przez Przeł. Użocką – Turkę. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

018/W/18

12.04 - 15.04.2018 r.

640 zł*, 680 zł

027/W/18

02.08 - 05.08.2018 r.

640 zł*, 680 zł

034/W/18

27.09 - 30.09.2018 r.

640 zł*, 680 zł

039/W/18
08.11 - 11.11.2018 r.
640 zł*, 680 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 uzasadnionych
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie).

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,

opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, bilety wstępu w tym przejazd koleją, ubezpieczenie: KL z włączeniem
chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł)
SIGNAL IDUNA.

Bieszczady Wschodnie z Użoka
(4 dni) z przejazdem koleją
Sianki – Wołosianka
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: Husny – Drohobycki Kamień (1186 m n.p.m.) – Kińczyk
Hnylski (1115 m n.p.m.) - Kruhla (981 m n.p.m.) – Użok [czas przejścia ok. 6
godzin], obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Borynię do m. Husne Wyżne – Szydło – Pikuj (1408 m n.p.m.) – Husne Wyżne [czas przejścia ok. 6 godzin], obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łubnia – przełęcz Beskid – Czeremcha
(1133 m n.p.m.) – Bahna –Łubnia [czas przejścia ok. 6 godz.]. Przejazd koleją Wołosianka- Sianki, obiadokolacja, nocleg.
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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: Husny – Drohobycki Kamień (1186 m n.p.m.)
– Kińczyk Hnylski (1115 m n.p.m.) - Kruhla (981 m n.p.m.) – Użok [czas
przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Borynię do m. Husne Wyżne – Szydło –
Pikuj (1408 m n.p.m.) – Zełemeny – Nondag (1303 m n.p.m.) – Huśniański
Menczył – Husne Wyżne [czas przejścia ok. 8 godz. ], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łubnia – przełęcz Beskid – Czeremcha (1133 m n.p.m.) – Bahna –Łubnia [czas przejścia ok. 6 godz.]. Przejazd
koleją Wołosianka- Sianki, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wierchowina Bystra – Kinczyk Bukowski (1251 m n.p.m.) – Wierchowina Bystra, [czas przejścia ok. 6 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Kostryna – Jawornik (1017 m n.p.m.)
– Juda Wierch (972 m n.p.m.) – Wielki Berezny, [czas przejścia ok. 7 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wierchowina Bystra – Pliszka (1068
m n.p.m.) – Przełęcz (704 m n.p.m.) – Wierchowina Bystra [czas przejścia ok.
5 godz.]. Powrót do Polski przez Przeł. Użocką – Turkę. Planowany przyjazd
do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.

6

Bieszczady Wschodnie z Użoka

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator

(6 dni) z przejazdem koleją
Sianki – Wołosianka

zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

NR IMPREZY

TERMIN

024/W/18

09.07 - 14.07.2018 r.

CENA
1000 zł*, 1040 zł

029/W/18
14.08 - 19.08.2018 r.
1000 zł*, 1040 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 (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie:
5 śniadań, 5 obiadokolacji, bilety wstępu w tym przejazd koleją, 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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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „M” o godz. 6.00. Rohatyń (UNESCO) – zwiedzanie cerkwi św.
Ducha, Jaremcze - krótki spacer do wodospadu, Polanica - zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla
(2058 m n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Połoninę Kostrzyca (1586 m
n.p.m.), wg M. Orłowicza najpiękniejsza panorama Czarnohory [czas przejścia ok. 6 godz.], 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. Planowany przyjazd do Polski ok.
godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich w uzasadnionych
sytuacjach.

1

7

Czarnohora i Huculszczyzna
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

019/W/18

30.04 - 06.05.2018 r.

1080 zł*, 1120 zł

028/W/18
06.08 - 12.08.2018 r.
1080 zł*, 1120 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 450 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym 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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1

kolejowym – Bukowina (Serednieńskie Gronie) – Połonina Łabiewska - Kukul
(1534 m n.p.m.) – Zawojela (szlaban) [czas przejścia 7,5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska:
Wariant I: Przełęcz Krzywopilska – Połonina Wesnarka – Kostrzyca (1586
m n.p.m.) - Połonina Bołota – Wielki Chodak – Krzywopole [czas przejścia
8 godz.].
Wariant II: Przełęcz Krzywopilska – Kostrzyca (1586 m n.p.m.) – Kostrzyca
wierzchołek wschodni (1544 m n.p.m.) – Połonina Bołota – Wielki Chodak –
Krzywopole [czas przejścia 6 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska:
Wariant I: Przejazd gruzawikiem na Koźmieszczyk – Przełęcz Kakaradza –
Pietros (2020 m n.p.m.) – Szeszul – Kwasy [czas przejścia 8 godz.].
Wariant II: Bukowel – Przełęcz Stoły – Połonina Dołha - Dołha (1371 m
n.p.m.) – 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.

6

Czarnohora
szczyty, łąki, hale i połoniny
Szczególnie zapraszamy w terminie 21.05-26.05.2018 r. ze względu na okres kwitnienia kwiatów.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska:
Wariant I: Worochta – Magura (1288 m n.p.m.)– Perehrest – Połonina Mikulinka
(997 m n.p.m.) – Jabłonica – Polanica [czas przejścia 7-7,5 godz.].
Wariant II: Worochta - Piatichatki – Połonina Mikulinka (997 m n.p.m.) – Jabłonica (czas na kolibę) – spacer do Polanicy [czas przejścia 6,5-7 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska:
Wariant I: Zaroślak – Howerla (2058 m n.p.m.) – Niesamowite jeziorko – Szpyci –
Połonina Maryszewska – dolina Prutu [czas przejścia 9,5 godz.].
Wariant II: Przełęcz Jabłonicka (Tatarska) – przejście przedwojenną granicą Polski
z Czechosłowacją przez Przełęcz Woronienkowską (879 m n.p.m.) nad tunelem
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

021/W/18

21.05 - 26.05.2018 r.

850 zł*, 890 zł

022/W/18

19.06 - 24.06.2018 r.

850 zł*, 890 zł

025/W/18
17.07 - 22.07.2018 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!

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, Rzeszów ok. godz. 21.00.

5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

031/W/18
29.08 - 02.09.2018 r.
720 zł*, 750 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, 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.
Uwaga: uczestnicyy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras
(w uzasadnionych przypadkach). Program wymaga dobrej kondycji!

Gorgany z Rafajłowej
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) - Taupiszyrka (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.
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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: Osmołoda – Grofa (1752 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Borewka – Ihrowiec
(1807 m n.p.m.) – Wysoka (1805 m n.p.m.) – Matachów – Osmołoda [czas
przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Douha Polana – Mała Popadia – Popadia (1740 m n.p.m.) – stoki Pietrosa - Dolina Studenca [czas przejścia do
10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bystryk (Negrowa)– Ruszczyna – 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,
Rzeszowa ok. godz. 22.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

026/W/18

23.07 - 28.07.2018 r.

860 zł*, 900 zł

030/W/18

21.08 - 26.08.2018 r.

860 zł*, 900 zł

6

Gorgany z Osmołody
z Popadią

033/W/18
18.09 - 23.09.2018 r.
860 zł*, 900 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, przewodnik górski, 4 noclegi w Osmołodzie (pensjonat - warunki turystyczne, pokoje 3, 4, 6 osobowe), wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje,
dojazdy gruzawikiem do punktów wyjściowych na trasy, bilety wstępu, 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. Wycieczki wyma-

gają dobrej kondycji marszowej (duża ilość kosówki). Organizator zastrzega sobie
prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny do m. Ust-Czorna.
2 dzień: śniadanie, zakwaterowanie, przejazd gruzawikiem pod Małą Klimową, wycieczka górska: Klimowa (1492 m n.p.m.) – Ust-Czorna [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na grzbiet Szasa (1455 m n.p.m.),
wycieczka górska: Podpula – Tempa (1634 m n.p.m.) – Szpańska (1459 m
n.p.m.) – Stohy – Ust-Czorna [ czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja,
nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na Przeł. Przysłop (944 m n.p.m.),
wycieczka górska: Strimba (1719 m n.p.m.) – Kołoczawa [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.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Powrót do Polski przez Mukaczewo, Borynię, Sambor.
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.

6

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi, wyżywienie: 5
śniadań i 4 obiadokolacje, przejazdy gruzawikiem wg programu, ubezpieczenie KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit
5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Koniec geografii
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

035/W/18
02.10 – 07.10.2018 r.
860 zł*, 890 zł
* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator za-

strzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych przypadkach
zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Wycieczki wymagają dobrej kondycji!
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m n.p.m.) – Munczel – Dzembronia [czas przejścia ok. 11 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dzembronia – Uchaty Kamień – Pop
Iwan (2028 m n.p.m.) – Smotrec (1894 m n.p.m.) - Dzembronia [czas przejścia
ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Jaremcze - wodospad i bazar, Stanisławów - spacer po mieście. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.

6

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

020/W/18

15.05 - 20.05.2018 r.

850 zł*, 890 zł

032/W/18

04.09 - 09.09.2018 r.

850 zł*, 890 zł

036/W/18
09.10 - 14.10.2018 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, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjonacie (pokoje 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. Organizator 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 bardzo dobrej kondycji!

Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach
w Czarnohorze
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 w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla (2058 m
n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Koźmieszczyk - Pietros (2020 m n.p.m.)
- Kwasy [czas przejścia ok. 8 godz.], przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dolina Prutu (Orendarczyk) – Szpyci – Rebra (2001 m n.p.m.) – Gutin Tomnatyk (2016 m n.p.m.) - Brebeneskul (2036

Ukraina

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,

opieka pilota - przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w hotelu w Hukliwem (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, 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.

5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

037/W/18
17.10 - 21.10.2018 r.
810 zł*, 850 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 340 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Bieszczady Wschodnie

- Połonina Borżawa z Hukliwego
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Wołowca, po drodze krótkie przejście do
Skał w Jamielnicy [czas przejścia ok. 3 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: wyjazd kolejką krzesełkową na Gimbę –
Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) – Hukliwe [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Biłosowica – Pikuj (1408 m n.p.m.) – Biłosowica [czas przejścia 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Oporec – źródło Stryja – Wielki Jawornik
(1120 m n.p.m.) - Skotarsko [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Klimiec – Berdo (1199 m n.p.m.) – Tucholka [czas przejścia ok. 5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 18.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „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.)
– Koszaryszcze – Biłasowica [czas przejścia 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Klimiec – Berdo (1199 m n.p.m.) –
Tucholka [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jabłonowe – 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.
NR IMPREZY

TERMIN

4

CENA

016/W/18
22.03 - 25.03.2018 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.

Borżawa - Bieszczady Wschodnie
na powitanie wiosny
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 śniadania i 3 obiadokolacje, 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 (skrócenie, wydłużenie, odwołanie, zmiana trasy) w uzasadnionych przypadkach.

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 23.00, przejazd nocny.
2 dzień: Zakwaterowanie w hotelu, śniadanie, wycieczka górska: Wołowiec
– Woskreseński Wierch (1235 m n.p.m.) – Wołowiec [czas przejścia ok. 5
godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Grab (1374 m n.p.m.) –
Magura Żydowska (1579 m n.p.m.) – Gimba (1494 m n.p.m.) – Pilipiec [czas
przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pilipiec – wodospad Szypot – Wielki
Wierch (1598 m n.p.m.) – Hukliwe [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Klimiec – Berdo (1199 m n.p.m.) – Tucholka [czas przejścia ok. 4,5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz.
18.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

5

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

Połonina Borżawa z Hukliwego
na dobry górski sezon
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

017/W/18
04.04 - 08.04.2018 r.
700 zł*, 740 zł
* członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, po
zostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator za-

strzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych
przypadkach). Program wymaga dobrej kondycji.
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Ukraina
X Jubileuszowy Otwarty Rajd Górski
Koła Przewodników Oddziału PTTK w Rzeszowie
z bazą w Polanicy na Ukrainie

1

8

Cel Rajdu: Uczczenie Jubileuszu X Otwartego Rajdu Górskiego Koła Przewodników. Poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Czarnohory, Gorganów,
Świdowca i Beskidu Pokuckiego oraz integracja środowiska przewodnickiego
i turystycznego.

Koszty uczestnictwa dla osoby:

Baza Rajdu: Polanica w Gorganach na pograniczu z Czarnohorą w rejonie

Wpisowe w kwocie 440 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Przeł. Jabłonickiej i przedwojennej granicy Polski z Czechosłowacją
NR IMPREZY

TERMIN

023/W/18

23.06 - 30.06.2018 r.

- przewodnicy PTTK - 950 zł (dofinansowanie z Koła Przewodników)
- członkowie PTTK
- 1050 zł
- pozostali uczestnicy - 1100 zł

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

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich lub odwołanie (w uzasadnionych wypadkach).
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki fakultatywnej do Żabiego i Kołomyji np. w przypadku złej pogody – koszt dodatkowy z biletami wstępu 80 zł/os.
W dniu 28.06 uroczysty bankiet w Kolibie w rejonie przełęczy Jabłonickiej.
Każdy uczestnik w zgłoszeniu jest zobowiązany do podania rozmiaru w celu przygotowania jubileuszowej koszulki.

TRASA 1 (wycieczki długie)

TRASA 3 (wycieczki średnie i krótkie)

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd nocny do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie. Wycieczka górska: Bukowel – Mały Gorgan
– Syniak (1666 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Okole – Tataruka – Wielki Kotel
(1770 m n.p.m.) – Tatulska (1774 m n.p.m.) - Stih (1704 m n.p.m.) - Bliźnica
(1881 m n.p.m.) - Drahobrat [czas przejścia ok. 9,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Pietras (1047 m n.p.m.) – Tłusty – Stajki – Makowica (987 m n.p.m.) – Jaremcze: wodospad i bazar [czas przejścia 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Mała Maryszewska – Szpyci
(1864 m n.p.m.) – Zwornik (1935 m n.p.m.) – Turkuł (1932 m n.p.m.) – Dancerz –
Pożyżewska – Breskuł – Howerla (2058 m n.p.m.) – Zaroślak [czas przejścia ok.
8,5 godzin], obiadokolacja, występ zespołu „Na Drabinie”, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Koźmieszczyk (Kijaniec) – Przeł. Kakaradza
– Pietros (2020 m n.p.m.) – Kwasy [czas przejścia ok. 7,5 godz.], uroczysta jubileuszowa kolacja z zabawą huculską w kolibie przy przełęczy Jabłonickiej. Nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopilska – Kostrzyca (1572 m
n.p.m.) – Przeł. Krzywopilska [czas przejścia 5,5 godz.], Muzeum Romana Kumłyka w Żabiem, obiadokolacja, dyskoteka / wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze Bołszowce – kościół i klasztor Karmelitów. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, do Rzeszowa ok.
godz. 21.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Bukowel – Przełęcz Stoły
– Połonina Bohacka (1354 m n.p.m.) – Czarna Klewa (1249 m n.p.m.) – Bukowel [czas przejścia 5 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dragobrat – Bliźnica (1881m n.p.m.) –
Żandarm (1763 m n.p.m.) – Dragobrat [czas przejścia 5 godz.], obiadokolacja,
nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Preluka (1063 m n.p.m.) –
Przełęcz Jabłonicka – Koliba – Grzbiet (1089 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia
ok. 5,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2058 m n.p.m.) –
cmentarz pod Wielką Koźmieską –Zaroślak [czas przejścia ok. 7,5 godz.], obiadokolacja, występ zespołu „Na Drabinie”, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopilska – Dił (1336 m n.p.m.)
– grzbiet Malyż (1283 i 1248 m – Krzywopole [czas przejścia 5 godz.], Muzeum
Romana Kumłyka w Żabiem, uroczysta jubileuszowa kolacja z zabawą huculską
w kolibie przy przełęczy Jabłonickiej. Nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jamna – Makowica (984 m n.p.m.) – Rezerwat „Skały Dobosza” – Jaremcze [czas przejścia ok. 4 godz.], czas wolny na
targu huculskim, obiadokolacja, dyskoteka / wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze Bołszowce – kościół i klasztor Karmelitów. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, do Rzeszowa ok.
godz. 21.00.

TRASA 2 (wycieczki długie i średnie)

TRASA 4 (wycieczki krótkie i spacerowe)

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd nocny do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Syniak (1666 m
n.p.m.) – Polanica [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Okole (1193 m n.p.m.) – źródła
Czarnej Cisy (1250 m n.p.m.) – Bratkowska (1788 m n.p.m.) – Przełęcz Okole
[czas przejścia około 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Bukowina – Wielka Rakieta
(1111 m n.p.m.) – Mała Rakieta (1106 m n.p.m.) – Kamień – Mikuliczyn [czas
przejścia 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Jeziorko Niesamowite – Turkuł
(1932 m n.p.m.) – Dancerz (1850 m n.p.m.) – Pożyżewska (1822 m n.p.m.) – Breskuł (1911 m n.p.m.)– Howerla (2058 m n.p.m.) – Zaroślak [czas przejścia ok. 7,5
godz.], obiadokolacja, występ zespołu „Na Drabinie”, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopilska – Kostrzyca (1572 m
n.p.m.) – Przeł. Krzywopilska [czas przejścia 5,5 godz.], Muzeum Romana Kumłyka w Żabiem, uroczysta jubileuszowa kolacja z zabawą huculską w kolibie przy
przełęczy Jabłonickiej. Nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Chomiak (1544 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia 5,5 godz.], obiadokolacja, dyskoteka / wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze Bołszowce – kościół i klasztor Karmelitów. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, do Rzeszowa ok.
godz. 21.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd do Polanicy.
2 dzień: zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Bukowel – Bukowel
(1129 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia 3 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dragobrat – Stih (1704 m n.p.m.) – Dragobrat [czas przejścia ok. 4 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Worochta – Piatichatki (1089 m n.p.m.)
– Połonina Mikulinka – Jabłonica – grzbiet (1089 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2058 m n.p.m.) – Zaroślak [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, występ zespołu „Na Drabinie”,
nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopilska – Dił (1336 m n.p.m.)
– Przeł. Krzywopilska [czas przejścia 4 godz.], Muzeum Romana Kumłyka w Żabiem, uroczysta jubileuszowa kolacja z zabawą huculską w kolibie przy przełęczy Jabłonickiej. Nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska: spacer do Rezerwatu „Skały Dobosza”
w Jaremczy [czas przejścia ok. 2 godz.], czas wolny na targu huculskim, obiadokolacja, dyskoteka / wieczór z gitarą, nocleg.
8 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa, po drodze Bołszowce – kościół i klasztor Karmelitów. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, do Rzeszowa ok.
godz. 21.00.
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28.02 - 04.03.2018 Ukraina: Beskidy Skolskie
17.03 - 18.03.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Borżawa - Bieszczady Wschodnie na
22.03 - 25.03.2018
powitanie wiosny
Ukraina: Połonina Borżawa z Hukliwego na dobry
04.04 - 08.04.2018
górski sezon
Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni)
12.04 - 15.04.2018
z przejazdem koleją Sianki - Wołosianka
14.04 - 15.04.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
19.04 - 22.04.2018 Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
26.04 - 29.04.2018 Ukraina: Podole
28.04 - 29.04.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
Austria - Słowacja: Dwie stolice - Wiedeń
28.04 - 30.04.2018
i Bratysława
28.04 - 30.04.2018 Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
28.04 - 01.05.2018 Czechy: Złota Praga
28.04 - 01.05.2018 Polska: Trójmiasto i Malbork
28.04 - 05.05.2018 Włochy: Włochy klasyczne
28.04 - 05.05.2018 Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
Rumunia - Mołdawia: Rumuński folklor i historyczna
28.04 - 05.05.2018
Besarabia
28.04 - 06.05.2018 Szwajcaria - Włochy: Alpy - tu się oddycha
29.04 - 01.05.2018 Ukraina: Lwów i Stanisławów
29.04 - 01.05.2018 Ukraina: Lwów i Krzemieniec
29.04 - 05.05.2018 Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
30.04 - 06.05.2018 Ukraina: Czarnohora i Huculszczyzna
01.05 - 02.05.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
01.05 - 03.05.2018 Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
01.05 - 05.05.2018 Rumunia: Transylwania 5 dni
02.05 - 05.05.2018 Czechy: Złota Praga
02.05 - 05.05.2018 Austria - Czechy: Wiedeń - Dolina Wachau - Morawy
03.05 - 04.05.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
Austria - Słowacja: Dwie Stolice - Wiedeń
03.05 - 05.05.2018
i Bratysława
03.05 - 06.05.2018 Ukraina: Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew
09.05 – 12.05.2018 Malta: Wyspa błękitu
12.05 - 13.05.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach
15.05 - 20.05.2018
w Czarnohorze
17.05 - 20.05.2018 Polska: Podlasie - Mozaika kulturowa
17.05 - 20.05.2018 Ukraina: Podole
17.05 - 20.05.2018 Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
18.05 - 20.05.2018 Polska: Roztocze
18.05 - 20.05.2018 Posla: Wrocław i Dolnośląski Szlak Cysterski
19.05 - 20.05.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
21.05 - 26.05.2018 Ukraina: Czarnohora, szczyty, łąki, hale i połoniny
25.05 - 27.05.2018 Polska: Kłodzka Kraina
26.05 - 27.05.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
26.05 - 28.05.2018 Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
26.05 - 31.05.2018
i Huculszczyzna
26.05 - 02.06.2018 Włochy: Włochy klasyczne
Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia: St. Petersburg - Białe
26.05 - 02.06.2018
noce
26.05 - 02.06.2018 Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
26.05 - 03.06.2018 Albania - Macedonia: Bałkańska przygoda
30.05 - 02.06.2018 Malta: Wyspa błękitu
30.05 - 03.06.2018 Rumunia: Transylwania 5 dni
01.06 - 03.06.2018 Czechy: Praga 3 dni
Austria - Słowacja: Dwie stolice - Wiedeń
01.06 - 03.06.2018
i Bratysława
01.06 - 03.06.2018 Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
01.06 - 03.06.2018 Ukraina: Lwów i Stanisławów
01.06 - 03.06.2018 Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju

str.

Data

50
36

01.06 - 03.06.2018
02.06 - 03.06.2018
08.06 - 10.06.2018
08.06 - 10.06.2018
12.06 - 19.06.2018
13.06 - 17.06.2018
15.06 - 17.06.2018
16.06 - 17.06.2018
16.06 - 23.06.2018
19.06 - 24.06.2018
21.06 - 24.06.2018
23.06 - 24.06.2018

55
55
50
36
40
38
36
3

23.06 - 30.06.2018

41
10
27
42
6

23.06 - 30.06.2018
26.06 - 30.06.2018
28.06 - 01.07.2018
28.06 - 01.07.2018
29.06 - 01.07.2018
29.06 - 01.07.2018
30.06 - 01.07.2018
30.06 - 07.07.2018
30.06 - 08.07.2018
01.07 - 07.07.2018
02.07 - 07.07.2018
02.07 - 07.07.2018
04.07 - 07.07.2018

30
33
35
34
16
51
36
41
32
10
3
36

04.07 - 07.07.2018
06.07 - 08.07.2018
06.07 - 14.07.2018
06.07 - 15.07.2018
07.07 - 08.07.2018
07.07 - 08.07.2018
07.07 - 15.07.2018

3
36
17
36

09.07 - 14.07.2018

54

09.07 - 14.07.2018
11.07 - 14.07.2018
11.07 - 14.07.2018
11.07 - 16.07.2018
12.07 - 15.07.2018
13.07 - 15.07.2018

24
38
40
27
26
36
51
23
36
37

13.07 - 15.07.2018

37

14.07 - 15.07.2018
14.07 - 15.07.2018
17.07 - 21.07.2018
17.07 - 22.07.2018

42

18.07 - 21.07.2018

31

19.07 - 22.07.2018

6
2
17
32
9

19.07 - 22.07.2018
20.07 - 22.07.2018
20.07 - 22.07.2018
21.07 - 22.07.2018
21.07 - 27.07.2018
23.07 - 28.07.2018
23.07 - 28.07.2018

3
37
35
41

23.07 - 28.07.2018
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Nazwa imprezy turystycznej

str.

Ukraina: Lwów i Krzemieniec
Ukraina: Lwów 2 dni
Czechy: Czechy Wschodnie - zabytki pogranicza
Polska: Pieniny i Spisz
Francja: Prowansja - Lazurowe wybrzeże
Ukraina: Odessa pociągiem
Polska: Beskidy
Ukraina: Lwów 2 dni
Rumunia: Góry Maramuresz - Bukowina
Ukraina: Czarnohora, szczyty, łąki, hale i połoniny
Niemcy - Polska: Perły Dolnego Śląska i Saksonii
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: X Jubileuszowy Otwarty Rajd Górski Koła
Przewodników Polanica
Włochy: Włochy klasyczne
Niemcy: Bawaria - Baśniowe zamki
Polska: Karkonosze
Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Polska: Królewska Warszawa
Polska: Beskid Niski i Sądecki
Ukraina: Lwów 2 dni
Włochy: Włoskie wspaniałości
Szwajcaria - Włochy: Alpy - tu się oddycha
Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
Ukraina: Złote kopuły Kijowa i nie tylko
Ukraina: Zakarpacie - Bukowina - Huculszczyzna
Polska: Trójmiasto i Malbork
Czechy - Niemcy: Szwajcaria Saksońska i Czeska
-Drezno
Polska: Bieszczadzkie widoki
Czarnogóra: Durmitor - najpiękniejsze góry byłej
Jugosławii
Grecja: Starożytne tajemnice
Ukraina: Lwów 2 dni
Węgry: Węgry Północne
Czarnogóra: Bałkańska perełka
Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (6 dni)
z przejazdem koleją Sianki - Wołosianka
Rumunia: Fascynująca Transylwania
Ukraina: Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew
Ukraina: Lwów i Podole
Szwecja: Sztokholm - miasto na wyspach
Polska: Kolebka polskości - Wielkopolska
Czechy: Praga 3 dni
Austria - Słowacja: Dwie stolice - Wiedeń
i Bratysława
Ukraina: Lwów 2 dni
Polska: Ziemia Przemyska
Niemcy: Malownicza Turyngia
Ukraina: Czarnohora, szczyty, łąki, hale i połoniny
Dania - Szwecja: Dwa królestwa - Kopenhaga
i Malmo
Czechy: Szlakiem zamków do perły średniowiecza Czeskiego Krumlova
Ukraina: Wołyńskim Szlakiem
Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Ukraina: Lwów 2 dni
Białoruś: Płuca Europy
Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
Rumunia: Fascynująca Transylwania
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
i Huculszczyzna

34
36
11
24
14
38
21
36
47
52
19
36
56
42
17
22
40
25
20
36
43
33
16
40
39
27
11
20
44
15
36
42
7
51
32
36
35
34
28
9
3
36
26
18
52
12
10
39
37
41
36
4
53
32
37

Data

Nazwa imprezy turystycznej

24.07 - 28.07.2018 Polska: Kaszuby
Czechy: Morawy Południowe - Piękna kraina bogata
27.07 - 29.07.2018
w smaczne wina
28.07 - 29.07.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
28.07 - 31.07.2018 Ukraina: Podole
28.07 - 04.08.2018 Francja: Prowansja - Lawendowe impresje
28.07 - 05.08.2018 Czarnogóra: Bałkańska perełka
28.07 - 05.08.2018 Bułgaria: Piryn i Riła
Rumunia: Apuseni - Podziemne królestwo Gór
29.07 - 05.08.2018
Zachodnich
Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni)
02.08 - 05.08.2018
z przejazdem koleją Sianki - Wołosianka
04.08 - 05.08.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
06.08 - 12.08.2018 Ukraina: Czarnohora i Huculszczyzna
09.08 - 12.08.2018 Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
10.08 - 12.08.2018 Polska: Bieszczadzkie widoki
11.08 - 12.08.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
11.08 - 13.08.2018 Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
11.08 - 14.08.2018 Czechy: Złota Praga
11.08 - 14.08.2018 Ukraina: Lwów - Truskawiec - Drohobycz - Żółkiew
11.08 - 14.08.2018 Ukraina: Wołyńskim Szlakiem
11.08 - 15.08.2018 Polska: Mazury
11.08 - 18.08.2018 Włochy: Włochy klasyczne
Austria - Słowacja: Dwie stolice - Wiedeń
12.08 - 14.08.2018
i Bratysława
12.08 - 18.08.2018 Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
12.08 - 19.08.2018 Rumunia: Alpy Transylwańskie - Karpaty zakrętu
13.08 - 18.08.2018 Rumunia: Fascynująca Transylwania
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
13.08 - 18.08.2018
i Huculszczyzna
14.08 - 18.08.2018 Niemcy: Bawaria - Baśniowe zamki
Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (6 dni)
14.08 - 19.08.2018
z przejazdem koleją Sianki - Wołosianka
16.08 - 19.08.2018 Polska: Podlasie - Mozaika kulturowa
17.08 - 19.08.2018 Ukraina: Lwów i Krzemieniec
17.08 - 26.08.2018 Czarnogóra: Góry Przeklęte
17.08 - 26.08.2018 Grecja: Starożytne tajemnice
18.08 - 19.08.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
18.08 - 19.08.2018 Węgry: Węgry Północne
18.08 - 19.08.2018 Polska: Ziemia Przemyska
18.08 - 26.08.2018 Czarnogóra: Bałkańska perełka
20.08 - 25.08.2018 Ukraina: Złote kopuły Kijowa i nie tylko
20.08 - 25.08.2018 Ukraina: Zakarpacie - Bukowina - Huculszczyzna
21.08 - 26.08.2018 Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
Czechy - Niemcy: Szwajcaria Saksońska i Czeska
22.08 - 25.08.2018
-Drezno
Dania - Szwecja: Dwa królestwa - Kopenhaga
22.08 - 25.08.2018
i Malmo
23.08 - 01.09.2018 Bułgaria: Przedsmak orientu
24.08 - 26.08.2018 Posla : Wrocław i Dolnośląski Szlak Cysterski
25.08 - 26.08.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
25.08 - 31.08.2018 Słowenia: Alpy Julijskie
26.08 - 28.08.2018 Polska: Pieniny i Spisz
26.08 - 01.09.2018 Białoruś: Płuca Europy
29.08 - 01.09.2018 Ukraina: Lwów i Podole
29.08 - 02.09.2018 Ukraina: Gorgany z Rafajłowej
29.08 - 02.09.2018 Ukraina: Odessa pociągiem
01.09 - 02.09.2018 Ukraina: Lwów 2 dni
Gruzja: Trekking przez baśniowe krajobrazy Tuszetii
01.09 - 11.09.2018
i Chewsuretii
Ukraina: Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach
04.09 - 09.09.2018
w Czarnohorze
05.09 - 08.09.2018 Polska: Trójmiasto i Malbork
07.09 - 08.09.2018 Węgry: Węgry Północne
Austria - Słowacja: Dwie stolice - Wiedeń
07.09 - 09.09.2018
i Bratysława

str.

Data

23

07.09 - 09.09.2018
08.09 - 09.09.2018
08.09 - 15.09.2018
08.09 - 15.09.2018

9
36
38
13
7
44

10.09 - 15.09.2018
11.09 - 15.09.2018
14.09 - 16.09.2018
14.09 - 16.09.2018
14.09 - 16.09.2018
14.09 - 16.09.2018
14.09 - 22.09.2018
15.09 - 16.09.2018
15.09 - 22.09.2018
16.09 - 22.09.2018
17.09 - 22.09.2018
18.09 - 23.09.2018
20.09 - 23.09.2018
20.09 - 23.09.2018
20.09 - 28.09.2018
21.09 - 23.09.2018
21.09 - 23.09.2018
22.09 - 23.09.2018
22.09 - 25.09.2018
22.09 - 30.09.2018

48
50
36
51
40
20
36
41
10
36
39
25
42
3
16
48
32

27.09 - 30.09.2018
27.09 - 30.09.2018

37

27.09 - 07.10.2018

17

28.09 - 30.09.2018

51

29.09 - 30.09.2018

24
34
45
15
36
42
26
7
40
39
53

02.10 - 07.10.2018
04.10 - 07.10.2018
04.10 - 07.10.2018
05.10 - 07.10.2018
05.10 - 07.10.2018
05.10 - 07.10.2018
06.10 - 07.10.2018
06.10 - 13.10.2018
09.10 - 14.10.2018
11.10 - 14.10.2018

11

12.10 - 14.10.2018

12

13.10 - 14.10.2018

5
26
36
49
24
4
35
52
38
36

17.10 - 21.10.2018
19.10 - 21.10.2018
20.10 - 21.10.2018
24.10 - 28.10.2018
27.10 - 28.10.2018
08.11 - 11.11.2018
10.11 - 11.11.2018
24.11 - 25.11.2018
01.12 - 02.12.2018
06.12 - 09.12.2018
07.12 - 09.12.2018
15.12 - 16.12.2018
15.12 - 16.12.2018

46
54
27
42
3
58
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str.

Polska: Beskid Niski i Sądecki
Ukraina: Lwów 2 dni
Włochy: Włochy klasyczne
Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
i Huculszczyzna
Niemcy: Bawaria - Baśniowe zamki
Czechy: Praga 3 dni
Ukraina: Lwów i Stanisławów
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Polska: Roztocze
Rumunia: Przez Transylwanię nad Morze Czarne
Ukraina: Lwów 2 dni
Włochy: Włoskie wspaniałości
Litwa, Łotwa, Estonia, Finladia: Kraje Nadbałtyckie
Rumunia: Fascynująca Transylwania
Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
Austria - Czechy: Wiedeń - Dolina Wachau - Morawy
Ukraina: złote kopuły Kijowa pociągiem
Grecja: Starożytne tajemnice
Polska: Królewska Warszawa
Polska: Kłodzka Kraina
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Podole
Czarnogóra: Bałkańska perełka
Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni)
z przejazdem koleją Sianki - Wołosianka
Czechy: Szlakiem zamków do perły średniowiecza Czeskiego Krumlova
Macedonia: Serce Bałkanów
Czechy: Morawy Południowe - Piękna kraina bogata
w smaczne wina
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Koniec Geografii na koniec sezonu
górskiego
Polska: Karkonosze
Polska: Kolebka polskości - Wielkopolska
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Polska: Beskidy
Czechy: Czechy Wschodnie - zabytki pogranicza
Ukraina: Lwów 2 dni
Włochy: Włochy klasyczne
Ukraina: Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach
w Czarnohorze
Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Austria - Słowacja: Dwie stolice - Wiedeń
i Bratysława
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Bieszczady Wschodnie - Połonina Borżawa
z Hukliwego
Czechy: Praga 3 dni
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Beskidy Skolskie
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Bieszczady Wschodnie z Użoka (4 dni)
z przejazdem koleją Sianki - Wołosianka
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Lwów 2 dni - Andrzejki
Czechy: Adwentowy Jarmark w Pradze
Węgry: Budapeszt - Jarmark Adwentowy
Czechy: Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie
Ukraina: Lwów 2 dni

20
36
42
6
37
17
9
35
41
27
31
36
43
16
32
53
3
40
15
25
23
36
38
7
50
10
47
9
36
53
22
28
41
21
11
36
42
54
40
3
36
54
9
36
50
36
50
36
36
36
8
41
8
36

INFORMACJE OGÓLNE
Anulacja wycieczki

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 wcześniejszym zgłoszeniu w SIGNAL IDUNA, wszystkie wydatki powinny być udokumentowane rachunkami, gdyż na tej podstawie będzie możliwy zwrot poniesionych 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 krajów Unii Europejskiej, która często usprawnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w krajach UE. Szczegółowe Informacje znajdą Państwo na stronach
www.nfz.gov.pl/ekuz oraz www.signal-iduna.pl

Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej 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 wszystkich wpłaconych środków. W tym celu konieczne jest podanie nr konta w przypadku wpłat dokonanych przelewem bądź dostarczenie paragonu fiskalnego
w przypadku wpłat gotówkowych.

Autokary
Wszystkie autokary są klasy turystycznej, wyposażone w klimatyzację, dvd, wc
a także w większości w barek z kawą i herbatą (napoje serwowane na postojach
i płatne u kierowcy).

Dokumenty

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (KR)

Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać przy sobie wymagany dokument
tożsamości lub paszport.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia wynoszącego 7% wartości
imprezy. Umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek rezygnacji z wyjazdu z 21 powodów podanych przez Ubezpieczyciela. Opłatę należy uiścić w dniu zgłoszenia. Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej
Signal Iduna, stronie internetowej Biura Podróży PTTK Rzeszów oraz w biurze
podróży PTTK Rzeszów.

Dodatkowe opłaty

Dodatkowe opłaty stanowią obowiązkowy koszt (za wyjątkiem biletów wstępu). 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).

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

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 autokarze.

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

Pilot / Przewodnik

Wycieczki fakultatywne

Pilot jest osobą występującą w imieniu organizatora imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad Uczestnikami imprezy i czuwa nad sposobem wykonywania
na ich rzecz usług. Przekazuje również podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju/miejsca, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Jest stroną organizacyjną imprezy. Podczas trwania imprezy Uczestnicy wycieczki mają
obowiązek bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom obsługi wyjazdu. 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.

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 ewentualne dopłaty. Napoje do obiadokolacji zazwyczaj są dodatkowo płatne.

Wpłaty
Wpłat można dokonywać gotówką w biurze podróży bądź przelewem na indywidualny 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.

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

Vouchery

Promocje

Istnieje możliwość wykupienia wycieczki w formie vouchera. Voucher przygotowywany jest w biurze. Nie ma możliwości otrzymania vouchera drogą elektroniczną. Istnieje możliwość wysłania vouchera pocztą po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty. Szczegółowe informacje w biurze.

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

Zakwaterowanie

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 indywidualny numer konta bankowego.

Najczęściej w hotelach **/*** bądź pensjonatach, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami. Informacje na temat miejsca noclegu oraz dodatkowych opłat (np. opłata
klimatyczna, opłata za klimatyzację, opłata za leżaki itp.) do poszczególnej imprezy 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 dokonanej dopłacie (potwierdzenie i szczegółowe informacje po potwierdzeniu
wycieczki). W przypadku osób zgłoszonych pojedynczo stosuje się dokwaterowanie 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.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
Zgodnie z ustawą z dn. 22.07.2016r., wprowadzona została obligatoryjna składka 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 turystycznych.

Zbiórka

Ubezpieczenie

Prosimy o punktualne przybywanie na miejsce zbiórki (Dworzec Główny PKS
w Rzeszowie, ul. Grottgera – stanowisko „M” (międzynarodowe, czerwona litera), tj. 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu.

Naszych Klientów ubezpieczamy w Signal Iduna Polska. Ubezpieczenie obejmuje KL (koszty leczenia), NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków) oraz
bagaż. Ubezpieczeni objęci są również ochroną w zakresie chorób przewle59

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PTTK ODDZIAŁ W RZESZOWIE
I. ZASADY OGÓLNE

7. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno dewizowe polskie, krajów tranzytowych i docelowych.
8. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota lub kierownika imprezy.

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 turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do
rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. podkarpackiego 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 turystyczną numer M 205782 udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 31.

V. UBEZPIECZENIA

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez organizatora są ubezpieczeni przez SIGNAL IDUNA Polska S.A. w zakresie KL – koszty leczenia 10 000 euro (koszty ratownictwa 6000 euro – podlimit KL), NNW – od następstw nieszczęśliwych 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 obejmuje ryzyko chorób przewlekłych i nowotworowych.
2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się
z OWU BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 2/Z/2014 r. Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU
S.A. z dnia 15.01.2014 roku.
3. W przypadku konieczności likwidacji szkody UCZESTNIK wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy
lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia
ubezpieczycielowi.
4. Do ubezpieczenia zagwarantowanego przez organizatora zgodnie z pkt.1., istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego ryzyko związane np. z uprawianiem sportów: zimowych, ekstremalnych, wyczynowych oraz wysokiego ryzyka.
5. W dniu wykupienia imprezy/ wpłaty zaliczki klient ma możliwość wykupienia
dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy zgodnie z OWU KOSZTÓW 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 udaniem się na wizytę kontrolną, należy skontaktować się z Centralą Alarmową 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 niewypłacalność. 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.

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, które 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 braku stosownej zgody Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko
w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.
3. Uczestnikiem imprezy są osoby objęte zgłoszeniem i osoba podpisująca umowę. 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 paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny 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 imprezie 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 rezygnacja z udziału w imprezie, do której stosuje się odpowiednio zapisy punktu
VI.2 niniejszych warunków uczestnictwa.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rezygnacje z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem podejmowane 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 turystycznej, 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 następującej wysokości:
a) rezygnacja w czasie dłuższym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do
70 zł,
b) rezygnacja od 39 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 10% 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.

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad:
a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości podanej na ofercie 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 administracji 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 urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów
walut. Uczestnik powinien poinformować Biuro o akceptacji nowych warunków
umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od otrzymania 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 przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako „siła wyższa”. Wystarczająca
liczba osób na 10 dni przed terminem imprezy to 33 osoby i 18 osób przy imprezach „górskich” realizowanych na Ukrainie.
5. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora oraz z uwagi na
okoliczności wymienione w punkcie 4 wiąże się z obowiązkiem 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 (dowodu osobistego lub paszportu) oraz wymaganych wiz wg programu imprezy.

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.
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