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Biuro Podróży 
PTTK Rzeszów 

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2
tel. 17 852 88 60, fax 17 85 012 99

www.pttkrzeszow.pl
e-mail: biuro@pttkrzeszow.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 9.00 - 17.00

Konto bankowe: PEKAO S.A. II/Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  

woj. podkarpackiego nr 044/04

Proponujemy Państwu organizowane na najwyższym poziomie 
wspólne wyprawy górskie oraz wycieczki objazdowe. Dysponujemy 
własną kadrą wyspecjalizowanych pilotów i przewodników posia-
dających odpowiednie kompetencje i rozległą wiedzę, którzy dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu w kontaktach z ludźmi gwarantują ich 
dobrą organizację, będąc przy tym świetnymi kompanami podróży.

Miłośnikom gór proponujemy profesjonalne wyprawy w góry 
Polski, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, 
Czarnogóry (Durmitor) oraz do Grecji (na Olimp). Szczególnie 
polecamy wyjazdy w Bieszczady Wschodnie, Gorgany, czy Czarnohorę 
- nasz ulubiony kierunek górskich wypraw.

W programach tych wyjazdów proponujemy różnorodne warianty 
i możliwość wyboru dogodnych terminów o każdej porze roku.

Zachęcamy także do udziału w wycieczkach objazdowych, których 
celem jest poznanie najciekawszych miejsc naszego kraju oraz 
najpiękniejszych zakątków Europy. W tym sezonie zapraszamy do 
poznania z nami uroków: Albanii, Austrii, Białorusi, Beneluxu, Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Francji, Hiszpanii, 
Litwy, Macedonii, Niemiec, Serbii, Słowenii, Rosji, Rumunii, Ukrainy, 
Węgier i Włoch.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizowane wycieczki w pełni 
Państwa usatysfakcjonowały, pozwalając przeżyć niezapomnianą 
przygodę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Miejski w Rzeszowie 

35-064 Rzeszów, Ul. Matejki 2
(II piętro) teł. 17 85 367 55

www.pttk.rzeszow.pl
e-mail: pttk@pttk.rzeszow.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 8.00 - 16.00

środa: 8.00 - 19.00

Oddział PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie działa 
nieprzerwanie od 1948 roku. Propagujemy i promujemy turystykę 
i krajoznawstwo, a także zdrowy i aktywny styl życia. Corocznie 
organizujemy szereg otwartych dla wszystkich chętnych imprez 
takich, jak: rajdy piesze, górskie i nizinne cykliczne (np. „Powitanie 
Wiosny”, „Jesień w Beskidzie Niskim”, czy Rajd Przewodników 
w Bieszczadach), wycieczki autokarowe krajoznawcze, rajdy 
survivalowe, imprezy na orientację, spływy kajakowe, czy wyjazdy 
na narty.

Jesteśmy organizatorami konkursów: „Poznajemy Ojcowiznę”: 
krasomówczego, piosenki turystycznej oraz Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Znakujemy 
szlaki turystyczne piesze nizinne, górskie i kolarskie; organizujemy 
kursy na przewodników turystycznych, a także cotygodniowe wycieczki 
pod hasłem „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”.

Rzeszowski Oddział PTTK organizuje również szkolenia dotyczące 
zagadnień turystycznych i krajoznawczych.

Dzięki naszym referatom weryfikacyjnym turyści mają możliwość 
potwierdzenia zdobycia podczas wędrówek odznak turystyki 
kwalifikowanej (górskiej, pieszej, kolarskiej, żeglarskiej, kajakowej, 
krajoznawczej, imprez na orientację, narciarskiej), odznaki Turysta 
Przyrodnik czy regionalnej odznaki „Znam okolice Rzeszowa”.
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SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY MŁODZI TURYŚCI!

        
 Prezentujemy ofertę wycieczek szkolonych na nowy sezon 
2015 r. z propozycjami ciekawych programów. Natomiast zawsze 
na zamówienie przygotujemy program wycieczki dostosowany 
do potrzeb i oczekiwań. Z przyjemnością służymy naszym 
wieloletnim doświadczeniem w organizacji imprez turystycznych. 
Wycieczki, które oferujemy pozwalają realizować podróżnicze 
pasje, jednocześnie dając radość z odkrywania piękna świata, 
poznawania nowych miejsc, historii i kultury oraz ciekawych 
ludzi. W organizowanych przez nas wycieczkach stawiamy na 
profesjonalizm, sprawdzonych i godnych zaufania kontrahentów 
oraz wykwalifi kowaną kadrę pilotów i przewodników. 
Zapewniamy bezpieczny, wygodny, wysokiej, jakości transport. 
Starannie przemyślane programy są tradycyjnie przygotowane 
oraz realizowane przez najlepszych pilotów i przewodników. 
Dopasowanie programu do wieku uczestników, ilości osób oraz 
własnych potrzeb wymaga odpowiedniej kalkulacji, dlatego, aby 
dokładnie przygotować wycieczkę zapraszamy do naszego biura 
oraz do kontaktowania się z nami telefonicznie lub email. Ceny 
mogą ulec zmianie w przypadku: zmiany kosztów transportu, 
świadczeń pobytowych, kursów walut, zmiany podatku. Ze 
względu na dużą liczbę zamówień na terminy majowo-czerwcowe 
szczególnie zachęcamy do zamawiania wycieczek 
z kilku miesięcznym wyprzedzeniem. Serdecznie zapraszamy.

Zamówienie wycieczki następuje po podpisaniu umowy 
i wpłacie zaliczki. 

Zapraszamy do naszego biura 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 - 17.00
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Rzeszów warty poznania
Rzeszów z przewodnikiem

Wycieczka po stolicy województwa podkarpackiego ma na celu poznanie 
historii miasta oraz jego najważniejszych obiektów. Zwiedzanie miasta 
obejmuje m.in.: Kościół Farny, Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – 
Bazylika oo. Bernardynów, ul. Grunwaldzka, ul. 3 Maja, Rynek, Ratusz, 
fi lharmonia, letni pałac Lubomirskich, al. Pod Kasztanami, zamek, ul. 
Zamkowa. Istnieje możliwość realizacji własnych programów - do ustalenia 
w biurze. 

Cena usługi przewodnika dla grupy: 180 zł. 
Uwaga
- bilety wstępu do wybranych obiektów stanowią koszt dodatkowy m.in.: 

Podziemna Trasa Turystyczna Miasta Rzeszowa, Muzeum Dobranocek, 
Muzeum Etnografi czne, Muzeum Okręgowe,

- zwiedzanie nie obejmuje wnętrz obiektów: pałacu Lubomirskich, zamku, 
fi lharmonii.



6 Wycieczki jednodniowe
Zamek magnata i chłopska zagroda 

Łańcut - Markowa
Program:
wyjazd godz. 9.00
Łańcut – muzeum: zamek, ogród, powozownia, Markowa – Pomnik ku czci 
rodziny Ulmów, Skansen-Muzeum Wsi Markowa.
Na zamówienie ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Powrót ok. godz. 16.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 32 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga
Koszt dodatkowy stanowią:
- bilety do zamku oraz skansenu ok. 25 zł/os.
- organizacja ogniska z kiełbasą 8 zł/os.

Zagroda garncarska i zamek magnata
Medynia Głogowska - Łańcut

Program:
wyjazd godz. 9.00 
Medynia Głogowska – zwiedzanie z przewodnikiem XIX wiecznej zabudowy 
mieszkalnej wraz z wyposażeniem, prezentacja tradycyjnego pieca do wypału 
ceramiki, prezentację toczenia naczyń na kole garncarskim, warsztaty z nauką 
lepienia i rzeźby w glinie oraz toczenia naczyń na kole pod okiem instruktorów 
i garncarzy medyńskich. Łańcut – muzeum: zamek, ogród, powozownia.
Powrót ok. godz. 17.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 32 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
 - bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.
- zorganizowanie warsztatów garncarskich stanowi koszt dodatkowy ok. 12 zł/os.
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„W krainie Rzeszowiaków i Lasowiaków”
Kolbuszowa - Skansen

Program: 
wyjazd godz. 9.00
Kolbuszowa – Muzeum Kultury Ludowej, na zamówienie możliwość 
organizacji zajęć tematycznych w Parku Etnografi cznym do wyboru oraz 
ogniska (szczegóły w biurze).
Powrót do Rzeszowa ok. godz. 16.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 32 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu oraz organizacja warsztatów stanowią koszt dodatkowy od 8 do 

15 zł/os. (w zależności od wybranych zajęć)
- przygotowanie ogniska 35 zł.

„Przeworska Jerozolima”
Przeworsk – Jarosław – Leżajsk

Program: 
wyjazd godz. 7.00
Przeworsk – Zespół Pałacowo Parkowy - pałac Lubomirskich, Muzeum 
Pożarnictwa, Bazylika kolegiacka Ducha Świętego z kaplicą Bożego Grobu 
(kaplica z kopią Bożego Grobu z Jerozolimy), 
Jarosław – zwiedzanie miasta m.in.: Muzeum Kamienica Orsettich,
Leżajsk – klasztor i kościół oo. Bernardynów ze słynnymi zabytkowymi 
organami.
Powrót do Rzeszowa ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 39 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
-bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 zł/os. 
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Magiczny Kazimierz i antyczne Puławy
Kazimierz Dolny – Puławy

Program:
wyjazd godz. 6.00 
Kazimierz Dolny - Stare Miasto, renesansowe kamieniczki, zabytkowe kościoły, 
zamek z basztą, Góra Trzech Krzyży, spichlerze, możliwość rejsu statkiem po 
Wiśle, Puławy - spacer po parku, „Świątynia Sybilli”, „Dom Gotycki”, „Grota”.
Powrót ok. godz. 22.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 60 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 12 zł/os.
- rejs statkiem płatny dodatkowo 14 zł/os.

Perła polskich uzdrowisk
Krynica

Program:
wyjazd godz. 7.00
Krynica - zwiedzanie uzdrowiska, Park Zdrojowy, pijalnia wód - degustacja, 
Muzeum Nikifora, do wyboru: Góra Parkowa - wyjazd kolejką lub wyjazd 
kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką,
Kamianna - muzeum pszczelarstwa, skansen uli, degustacja miodu,
Stary Sącz - Rynek, klasztor ss. Klarysek.
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 55 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 12 zł/os.
- wyjazd na Górę Parkową bilet ulgowy góra – dół: 12 zł/os.
- wyjazd na Jaworzynę bilet ulgowy góra – dół: 20 zł/os.
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Na bieszczadzkim szlaku
Bieszczady – Połonina Wetlińska

Program:
wyjazd godz. 6.30
Blizne – zabytkowy drewniany kościół z XV w. na liście UNESCO, 
Załuż - ruiny zamku „Sobień”, rezerwat przyrodniczy, 
Bieszczadzki Park Narodowy - wycieczka górska [około 4 godz.] na Połoninę 
Wetlińską do schroniska „Chatka Puchatka” ewentualnie do wyboru: - 
przejazd „Bieszczadzką Ciuchcią” lub rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. 
(Możliwość uzgodnienia w biurze ewentualnych tras wycieczek górskich)
Powrót ok. godz.20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 55 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety stanowią koszt dodatkowy ok 7 zł/os. dodatkowo rejs statkiem 13 zł/os. 
lub przejazd „Bieszczadzką Ciuchcią” od 18 zł/os.

Przystanek Bieszczady
Bieszczady

Program:
wyjazd godz. 6.30
Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego – skansen, miasteczko galicyjskie 
lub Muzeum Historyczne z  galerią Z. Beksińskiego, Załuż – ruiny zamku 
„Sobień”, rezerwat przyrodniczy, Lesko – synagoga, kirkut, Glinne – ostaniec 
skalny „Leski Kamień”, Zagórz – ruiny kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych. 
Powrót ok. godz.20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 45 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 18 zł/os.
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Kresowy Przemyśl i twierdza nigdy niezdobyta
Bolestraszyce - Przemyśl - Krasiczyn

Program:
wyjazd godz. 7.00
Bolestraszyce - arboretum, „San Rideau” Fort XIII Twierdzy Przemyśl,
Przemyśl - Rynek, archikatedra, zamek Kazimierza Wielkiego,
Krasiczyn - zespół pałacowo-parkowy.
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 46 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 zł/os.

Podziemna kraina soli
Wieliczka – Kraków

Program: 
wyjazd godz. 6.00
Wieliczka – Kopalnia soli, zwiedzanie zabytkowych komór połączonych 
2-kilometrowym chodnikiem, wędrując trasą turystyczną uczestnicy zapoznają 
się z historią górnictwa soli,
Kraków - zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wawel z Zamkiem Królewskim, 
Rynek, Bazylika Mariacka, Sukiennice.
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 62 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, przewodnik miejski w Krakowie, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 50 zł/os.
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Wzgórza Roztocza i renesansowy Zamość
Roztocze - Zamość

Program: 
wyjazd godz. 7.00
Susiec – Rezerwat „Nad Tanwią” tzw. „Szumy”,
Zwierzyniec - siedziba ordynacji Zamoyskich, barokowy kościół na wyspie, 
Krasnobród - „Mała Częstochowa” (cudowne źródełka i kapliczki), miejsca 
związane z Marysieńką Sobieską, 
Zamość - Rynek, katedra, mury obronne.
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 59 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW. 

W zamku i w kopalni
Pogórze Wiśnickie

Program:
wyjazd godz. 6.00
Lipnica Murowana – zabytkowy kościół drewniany z XV wieku p.w. św. 
Leonarda wpisany na listę UNESCO. Spacer do kamieni Brodzińskiego 
(rezerwat przyrody) [ok. 30 min.], Koryznówka - muzeum pamiątek po Janie 
Matejce,  Nowy Wiśnicz – zwiedzanie zamku Kmitów i Lubomirskich, Bochnia 
– zwiedzanie kopalni soli (trasa turystyczna)
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 57 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu wg programu stanowią koszt dodatkowy ok. 38 zł/os.
- istnieje możliwość zamówienia w kopalni w Bochni programu edukacyjnego 

dostosowanego do wieku uczestników - szczegóły i tematy zajęć są dostępne 
w biurze.
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Z wizytą u króla
Kraków 

Program: 
wyjazd godz. 6.00
Kraków – Wawel - Zamek Królewski, Katedra, Groby Królewskie, Dzwon 
Zygmunta, Smocza Jama, zwiedzanie miasta Droga Królewska: Barbakan, 
Brama Floriańska, Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, ewentualnie do 
wyboru: seans w kinie panoramicznym IMAX, pobyt w Parku Wodnym, Fantasy 
Park, wystawa „Świat Zmysłów” lub wybrane muzea np.: Muzeum UJ, Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Fabryka Schindlera.
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 62 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, przewodnik miejski w Krakowie, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy 

w zależności od wybranych wariantów zwiedzania od 20 do 60 zł/os.

„Szlakiem Papieskim”
Kraków – Wadowice

Program: 
wyjazd godz. 5.00
Kraków – Łagiewniki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kalwaria 
Zebrzydowska - zespół klasztorny oo. Bernardynów z kościołem p. w. MB. 
Anielskiej (na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO), Wadowice - 
Rynek z kościołem NMP, dom rodzinny Jana Pawła II.
Powrót ok. godz. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 65 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 zł/os.
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„Mały Wawel” i dawny Sandomierz 
Baranów Sandomierski - Sandomierz

Program: 
wyjazd godz. 7.00
Baranów Sandomierski - zamek (perła renesansu – „Mały Wawel”), 
Zbrojownia Rycerska, 
Sandomierz - trasa podziemna, Brama Opatowska, kolegiata, wąwóz lessowy, 
kościół św. Jakuba, rejs statkiem po Wiśle, czas wolny. 
Powrót ok. godz. 18.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 46 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- rejs statkiem po Wiśle: 9 zł/os.
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 26 zł/os.

Z wizytą u Marii Konopnickiej
Krosno - Żarnowiec - Bóbrka - Prządki

Program:
wyjazd godz. 7.00
Krosno - zwiedzanie miasta: Rynek, kościół franciszkański z kaplicą i kryptą, 
Centrum Dziedzictwa Szkła – zwiedzanie i warsztaty do wyboru z dostępnych 
tematów (wymagane wcześniejsze potwierdzenie rezerwacji), Bóbrka – Muzeum 
Przemysłu Naft owego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza, Żarnowiec - 
Muzeum Marii Konopnickiej, 
Prządki - rezerwat skalny. 
Powrót ok. godz. 18.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 44 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu w tym warsztaty w Centrum Dziedzictwa Szkła stanowią koszt 

dodatkowy ok. 46 zł/os. 
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Gdzie stoi mur z „Zemsty”?
Odrzykoń - Prządki

Program:
wyjazd godz. 8.00
Rezerwat Prządki – spacer z Czarnorzek do najpiękniejszych skał na 
Podkarpaciu do zamku Kamieniec w Odrzykoniu [spacer ścieżką przyrodniczo 
– historyczną ok. 1 godz.] Zamek Kamieniec – zwiedzanie ruin zamku oraz 
mini muzeum historycznego,  Węglówka – zabytkowa cerkiew pozostałość po 
Zamieszańcach oraz dąb Poganin. 
Powrót ok. godz. 16.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 44 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 5 zł/os.

W świecie lalek i czarownic
Pilzno - Ciężkowice

Program:
wyjazd godz. 8.00
Pilzno – Muzeum Lalek zwiedzanie z możliwością organizacji warsztatów 
z dostępnych tematów do wyboru np.: wykonanie lalek, zajęcia w pracowni 
ceramicznej, Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze, rezerwat przyrody 
„Skamieniałe Miasto”, Tuchów – klasztor oo. Redemptorystów, Muzeum 
Misyjne z ruchomą szopką (szopka czynna cały rok). 
Powrót ok. godz. 19.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 45 zł  

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 17 zł/os. 
- zorganizowanie warsztatów oraz lekcji muzealnej w Muzeum Lalek stanowi 

koszt dodatkowy od 10 do 31 zł/os.
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Z wizytą w prastarym grodzie
Trzcinica - Stępina

Program:
wyjazd godz. 8.00
Biecz – zwiedzanie zabytkowej zabudowy miasteczka, Muzeum Aptekarstwa, 
Trzcinica – „Karpacka Troja” - skansen archeologiczny, zwiedzanie ekspozycji 
historycznych,  
Stępina - zespół schronów i bunkrów z II wojny światowej. 
Powrót ok. godz. 18.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 44 zł  

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os.

Zamki, jaskinie i skalne ostańce
Ojców - Dolina Prądnika

Program:
wyjazd godz. 7.00
Ojcowski Park Narodowy - spacer Doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama 
Krakowska, Grota Łokietka, Kaplica na Wodzie, zamek w Pieskowej Skale 
lub Ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” w Ojcowie, Maczuga Herkulesa 
ewentualnie Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno - Muzealnym 
Ojcowskiego Parku Narodowego z projekcją fi lmu 3D. 
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 63 zł

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu i przewodnik po OPN stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.



16 Wycieczki jednodniowe

Czy w Polsce żyły dinozaury?
Bałtowski Park Jurajski

Program:
wyjazd godz. 7.00
Bałtowski Park Jurajski w Bałtowie do wyboru min.: Park rozrywki, 
Sabathówka – skalne lapidarium, Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec 
Bałtowski, spływ tratwami rzeką Kamienną, Ośrodek Jazdy Konnej oraz wiele 
innych atrakcji do wyboru (szczegóły w biurze).
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 51 zł

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy od min.15 zł/os. 

Z wizytą w Magurskim Parku Narodowym
Beskid Niski

Program:
Wyjazd godz. 7.00
Folusz – spacer na Diabli Kamień [czas przejścia ok. 1 godz.]
Krempna – zwiedzanie muzeum Magurskiego Parku Narodowego, prezentacja 
multimedialna dotyczącą przyrody Beskidu Niskiego,
Kotań – cerkiew łemkowska p.w. śś. Kosmy i Damiana wraz z lapidarium. 
Powrót ok. godz. 19.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 44 zł

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 5 zł/os. 
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Rezydencja Zamoyskich
Kozłówka - Lublin

Program:
wyjazd godz. 6.00
Kozłówka – Muzeum Zamoyskich, 
Lublin – zwiedzanie miasta m.in.: Brama Krakowska, rynek, 
kościół i klasztor Dominikanów, katedra. 
Powrót ok. godz. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 67 zł  

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 zł/os.

Park Miniatur, Świat Marzeń i Warownia
Inwałd

Program:
wyjazd godz. 6.00
Inwałd – Park Miniatur i Rozrywki: Świat Marzeń oraz Warownia do wyboru 
z wielu atrakcji m.in.: Pirat, Koło Młyńskie, Autoscooter, Zielony Labirynt, 
Kino 5D, Wystawa Tutenchamon, Egipt Horror Show, Symulator, Super Ślizg, 
Lodowisko, Dziecięca karuzela, Kolejka elektryczna, 9 metrowa zjeżdżalnia, 
Małpi gaj.
Powrót ok. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 67 zł  

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 35 zł/os.
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Z koziołkiem na bizony po porcelanę
Pacanów – Kurozwęki – Ćmielów

Program:
wyjazd godz. 6.00
Pacanów – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, warsztaty (do 
wyboru z dostępnych tematów), fi lm,
Kurozwęki – zespół pałacowy, wycieczka wozem westernowym do zagrody 
z bizonami,
Ćmielów – Centrum Porcelany Artystycznej - Żywe Muzeum Porcelany, 
warsztaty: wykonanie porcelanowej róży.
Powrót ok. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 59 zł  

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu w tym warsztaty stanowią koszt dodatkowy ok. 75 zł/os.

Śladami słowian i II wojny światowej po Podkarpaciu
Dębica – Blizna – Stobierna

Program:
wyjazd godz. 8.00
Stobierna – Osada Słowiańska.
Dębica-Pustków – obóz zagłady na Górze Śmierci, 
Blizna – park historyczny, poligon V1 oraz V2, na zamówienie możliwości 
przygotowania ogniska,
Powrót ok. godz. 18.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 44 zł  

Świadczenia: 
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 zł/os.
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Obowiązkowa lekcja historii
Oświęcim

Program:
wyjazd godz.6.00
Oświęcim – Muzeum Auschwitz – Birkenau,
Wadowice - Rynek z kościołem NMP, dom rodzinny Jana Pawła II,
Powrót ok. godz. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 72 zł  

Świadczenia:
autokar, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 27 zł/os.
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W krainie gwarków
Tarnowskie Góry 

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 7.00
Ogrodzieniec – ruiny zamku, 
Tarnowskie Góry – Zabytkowa Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga,  
Piekary Śląskie - sanktuarium MB, przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie,
Zabrze – Muzeum Górnictwa Węglowego (zbiory związane z kulturą, tradycją 
i techniką górniczą), Kopalnia Guido (podziemna trasa turystyczna po dawnej 
kopalni węgla kamiennego) ewentualnie Sztolnia Królowej Luizy,
Chorzów – Planetarium, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku 
ewentualnie Śląskie Wesołe Miasteczko. 
Powrót ok. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie: 
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 198 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, pilot - przewodnik, nocleg (pokoje 2, 3, 4 osobowe), 
wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy ok. 85 zł/os.
- karnet w wesołym miasteczku stanowi koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Sądecki

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie: zwiedzanie ekspozycji wnętrz,
Stary Sącz - kościół i klasztor ss. Klarysek, 
Rytro - wycieczka górska – trasa do ustalenia, przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie,
Przejazd malowniczą doliną Popradu przez Piwniczną i Muszynę,
Krynica - spacer po uzdrowisku, wyjazd na Górę Parkową, spacer przez 
park do Krynicy (dodatkowo na zamówienie wyjazd kolejką gondolową 
na Jaworzynę Krynicką) 
Kamianna - centrum apiterapii i pszczelarstwa. 
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 164 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu oraz wyjazd na Górę Parkową stanowi koszt dodatkowy ok. 

16 zł/os.
- wyjazd na Jaworzynę Krynicką bilet w obie strony płatny dodatkowo ok. 

20 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Mały i Babia Góra

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 7.00
Kalwaria Zebrzydowska - zespół klasztorny oo. Bernardynów 
z kościołem p.w. MB Anielskiej (na liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO,  
Wadowice - Rynek z kościołem NMP, dom rodzinny Jana Pawła 
II, wycieczka górska w Beskidzie Małym [ok. 4 godz.]: Ponikiew – 
schronisko PTTK „Leskowiec” – Groń Jana Pawła II – Krzeszów, 
obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ 
śniadanie, 
Zawoja – Muzeum Babiogórskiego PN, wycieczka górska [ok. 6 godz.] 
Przełęcz Krowiarki - Markowe Szczawiny (schronisko oraz Muzeum 
Turystyki Górskiej) - przełęcz Brona - Babia Góra - zejście przez 
Sokolicę na Przełęcz Krowiarki, Zubrzyca Górna - Orawski Park 
Etnografi czny.
Powrót ok. godz. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 173 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, opieka pilota-
przewodnika, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.

Wycieczki dwudniowe



23

Czady i biesy, biesy i czady
Bieszczady

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
Sanok - zwiedzanie miasta, Skansen Budownictwa Ludowego, miasteczko 
galicyjskie, Zagórz - spacer do legendarnych ruin klasztoru karmelitów 
bosych, Lesko - Kamień Leski, synagoga, kirkut, Solina - spacer po zaporze 
ewentualnie rejs statkiem po jeziorze, obiadokolacja, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska: Przeł. Wyżna - Połonina Wetlińska - schronisko „Chatka 
Puchatka” - Przeł. Wyżna [czas przejścia ok. 4 godz.], Ustrzyki Dolne - 
Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Sobień – ruiny 
zamku Kmitów. 
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 160 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot- przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.
- rejs statkiem po jeziorze płatny dodatkowo ok. 13 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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Z wizytą w Kazimierzu i u mistrza Jana
Kazimierz Dolny – Puławy – Nałęczów – Sandomierz

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 6.00
Nałęczów – zwiedzanie uzdrowiska, park zdrojowy, Kazimierz Dolny - Stare 
Miasto, renesansowe kamieniczki, zabytkowe kościoły, zamek z basztą, Góra 
Trzech Krzyży, spichlerze ewentualnie rejs statkiem po Wiśle, Puławy - spacer 
po parku, „Świątynia Sybilli”, „Dom Gotycki”, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Czarnolas - dworek z pamiątkami po Janie Kochanowskim, Sandomierz 
- Rynek, kamieniczki, zabytkowa studnia, Ratusz, Katedra, mury obronne, 
Brama Opatowska, Zamek, skarpa wiślana, Kościół św. Jakuba, Wąwóz 
Królowej Jadwigi, Podziemna Trasa Turystyczna ewentualnie zbrojownia.
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 175 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 40 zł/os. 
- rejs statkiem stanowi koszt dodatkowy ok. 14 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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W świecie iluzji
„Farma Iluzji” – Kozłówka – Lublin

Program:
1 dzień 
wyjazd godz. 6.00
Przejazd do m. Mościska koło Woli Życkiej - Park Edukacji i Rozrywki 
„Farma Iluzji” – zwiedzanie m.in.: Muzeum Iluzji, Chata Tajemnic, 
Lewitujący Kran, Gigantyczne szachy, Łamigłówka w Wiklinowym Labiryncie, 
Meble Olbrzyma, Magiczny Domek, Głowa na Talerzu, Ścieżka Złudzeń, 
Studnia Nieskończoności, zajęcia na placu zabaw m.in.: polana piknikowa, 
boiska do gier zespołowych, plaża przy Zatoce Piratów gdzie można wykopać 
szkielet dinozaura. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Kozłówka – Muzeum Zamoyskich, 
Lublin – zwiedzanie miasta m.in.: Brama Krakowska, rynek, zamek, katedra. 
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 180 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 32 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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 W tatrzańskiej stolicy i na Sokolicy 
Zakopane i Pieniny

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
Trasa: Tarnów, Wojnicz, Nowy Sącz, Krościenko n. Dunajcem
Jaworki - wąwóz Homole [czas przejścia ok. 1,5 godz.]
Szczawnica - spacer po uzdrowisku ewentualnie wyjazd kolejką krzesełkową 
na Palenicę,
Pieniński Park Narodowy – wycieczka górska [ok. 4-5 godz.] trasą: 
Sromowce Niżne – Trzy Korony (982 m. n.p.m.) – Sromowce Niżne możliwość 
wydłużenia wycieczki po uzgodnieniu w biurze [do ok. 7-8 godz.] z wejściem 
na Sokolicę,
Dębno – zabytkowy kościółek z XV w. (na liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO),  
obiadokolacja, możliwość organizacji ogniska, nocleg. 
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Zakopane: skocznie narciarskie, pomnik Chałubińskiego i Sabały, Muzeum 
Tatrzańskie, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, spacer po Krupówkach, 
Gubałówka - wyjazd kolejką, panorama Tatr, spacer na Butorowy Wierch - 
zjazd kolejką krzesełkową lub wycieczka górska na Rusinową Polanę.
Powrót ok. 21.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 160 zł
Świadczenia: 
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot - przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 zł/os.
- wyjazd kolejką na Palenicę płatny dodatkowo 13 zł/os. w obie strony.
- wyjazd kolejką na Gubałówkę oraz zjazd kolejką krzesełkową Butorowy 

Wierch płatny dodatkowo 13 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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Wśród Orlich Gniazd 
Ojcowski Park Narodowy - Częstochowa

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 5.30
Ojcowski Park Narodowy - spacer Doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama 
Krakowska, Jaskinia Łokietka lub Jaskinia Ciemna, Kaplica na Wodzie, zamek 
w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, 
Ogrodzieniec - ruiny zamku, gród na górze Birów, 
Bobolice i Mirów - zwiedzanie ruin zamków [ewentualnie przejście piesze 
trasą turystyczną między zamkami ok. 1,5 godz.]
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Jasna Góra - Sanktuarium Jasnogórskie, Kościół i Klasztor oo. Paulinów, 
Skarbiec, Arsenał, Muzeum 600-lecia, wieża (dla chętnych), spacer po wałach, 
Olsztyn - ruiny zamku (unikalny w skali europejskiej przykład warowni 
skalno-wyżynnej typu jaskiniowego). 
Powrót ok. godz. 21.00 

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 190 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
przewodnik krakowski, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu w tym przewodnicy miejscowi stanowią koszt dodatkowy ok. 

42 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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Królewskim szlakiem
Kraków - Ojcowski Park Narodowy

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 6.00
Kraków - zwiedzanie miasta: Zamek Królewski na Wawelu, Katedra, Groby 
Królewskie, Barbakan, Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, Ogród Doświadczeń,
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Ojcowski Park Narodowy - spacer Doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama 
Krakowska, Jaskinia Łokietka lub Jaskinia Ciemna, Kaplica na Wodzie, zamek 
w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa.
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 172 zł
Świadczenia:
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
przewodnik krakowski, przewodnik OPN, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu w tym przewodnicy miejscowi stanowią koszt dodatkowy ok. 

40 zł/os.

Wycieczki dwudniowe



29

Spotkanie z warszawską Syrenką
 Warszawa

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
przejazd do Warszawy, zwiedzanie miasta: Trakt Królewski (Al. Ujazdowskie, 
Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście), pl. Piłsudskiego, przejazd do 
Łazienek Królewskich, spacer po parku, zwiedzanie Pałacu na Wodzie, Zamek 
Królewski, ewentualnie spektakl w teatrze (po wcześniejszym ustaleniu), 
zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Warszawa - c.d. zwiedzania miasta m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego 
(po wcześniejszym ustaleniu), Cmentarz na Powązkach - kwatery żołnierzy 
polskich, powstańców warszawskich (kwatery powstańczych oddziałów: m.in. 
„Zośka”, „Parasol”, „Żywiciel”), Aleje Zasłużonych, zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik (po wcześniejszym ustaleniu), zwiedzanie Parlamentu (po 
wcześniejszym ustaleniu), Wilanów - Pałac i park w Wilanowie. 
Powrót ok. godz. 22.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
osób + 4 opiekunów bezpłatnie 233 zł

Świadczenia :
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w zależności od doboru atrakcji 

stanowią koszt dodatkowy od 30-70 zł/os. 

Wycieczki dwudniowe
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Szlakiem zabytków UNESCO po Małopolsce
Wieliczka – Oświęcim – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
Wieliczka - Zabytkowa Kopalnia Soli Kamiennej,
Oświęcim - Muzeum Auschwitz – Birkenau,
Kalwaria Zebrzydowska - kościół i klasztor Bernardynów, z kościołem pw. 
M.B. Anielskiej (na liście UNESCO), zespół dróżek pątniczych z kapliczkami, 
zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie,
Kraków- zwiedzanie miasta Drogą Królewską – Barbakan, Brama Floriańska, 
Rynek, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, Wawel – 
Zamek Królewski (z zewnątrz), Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, 
Lipnica Murowana - drewniany kościółek z XV w. (na liście UNESCO), 
zabytkowa zabudowa.
Powrót ok. godz. 21.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
osób + 4 opiekunów bezpłatnie 168 zł

Świadczenia :
autokar + parkingi, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy ok. 75 zł/os. 

Wycieczki dwudniowe
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Centrum Dziedzictwa Szkła - Leśna Szkoła
Krosno – Puławy

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 7.00
Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła: zwiedzanie połączone z warsztatami 
np.: malowanie na szkle, zwiedzanie miasta: Rynek, kościół franciszkański 
z kaplicą i kryptą.
Kopytowa – Dwór, Muzeum Kultury Szlacheckiej
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg, 
2 DZIEŃ 
Śniadanie, 
Puławy – całodzienne zajęcia: Leśna Szkoła w tym m.in. gra 
w paintball-a elektronicznego (pole do gry, wyposażone w przeszkody 
i barykady). W ramach programu również można skorzystać z takich atrakcji 
jak: profesjonalne podchody z zadaniami, elementy wspinaczkowe, budowanie 
wieży ze skrzynek, strzelanie z łuku, jazda na monster-rollerach. W trakcie 
pobytu ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
Powrót ok. godz. 20.30. 

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 158 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
autokar + parkingi, pilot-przewodnik, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 
ubezpieczenie NNW
Uwaga:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w tym Leśna Szkoła stanowią koszt 

dodatkowy ok. 73 zł/os. 

Wycieczki dwudniowe
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Śląski - Szczyrk - Koniaków

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 7.00
Wadowice - dom rodzinny Jana Pawła II,
Dębowiec - wyjazd kolejką gondolową na Szyndzielnię - wycieczka górska [ok. 
3 godz.]: Szyndzielnia - Klimczok - Szczyrk, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 6 godz.]: Przełęcz Salmopolska - Malinowska Skała - 
Magurka Wiślańska - Barania Góra (1220 m n.p.m.) - źródła Białej Wisełki 
(Kaskady Rodła) - Wisła Czarne,
Wycieczka autokarowa „Pętlą Żywiecką”: Wisła – rodzinne miasto Adama 
Małysza, Przełęcz Kubalonka, czas wolny, 
Istebna - Chata Kawuloka,
Koniaków – prezentacja słynnej koronki koniakowskiej, panorama Beskidów 
z „Kociego Zamku”,
Szczyrk, obiadokolacja, nocleg. 
3 DZIEŃ
Śniadanie, wycieczka górska [ok. 7 godz.]: Żabnica - Hala Rysianka - Hala 
Miziowa - Pilsko – Korbielów.
Powrót ok. godz. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 268 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.

Wycieczki dwudniowe
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Beskidzkim szlakiem
Beskid Wyspowy i Gorce

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz.  7.00
Nowy Wiśnicz - zamek - siedziba rodowa Lubomirskich,
Przełęcz Rydza Śmigłego - wycieczka górska [ok. 4 godz.] 
- Mogielica ( 1170 m n.p.m. - najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego) – Jurków,
Poręba Wielka - obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 7 godz.]: Koninki - Tobołów - Obidowiec - Turbacz 
(najwyższy szczyt Gorców 1310 m n.p.m.) - Orkanówka (izba muzealna 
Władysława Orkana) - Poręba Wielka, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska [ok. 3,5 godz.] Ciecień - Diabli Kamień – Szczyrzyc,
Szczyrzyc - kościół, muzeum cystersów,
Lipnica Murowana - drewniany kościół z XV w. (na liście UNESCO).
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 264 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opieka pilota - 
przewodnika, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 zł/os.

Wycieczki trzydniowe
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Wokół najstarszych polskich gór
Góry Świętokrzyskie: Jędrzejów – Święty Krzyż – Opatów

Program: 
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
Jędrzejów - Muzeum Zegarów, Chęciny - zwiedzanie ruin zamku 
królewskiego z przełomu XIII-XV wieku i rezerwatu przyrody nieożywionej 
„Jaskinia Raj”, Oblęgorek - Muzeum H. Sienkiewicza, Zagnańsk - pomnik 
przyrody dąb „Bartek”, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Kielce – rezerwat geologiczny Kadzielnia, zwiedzanie miasta, Święty Krzyż 
- wycieczka piesza [ok. 2,5 godz.]: Łysiec (Łysa Góra), Klasztor Świętego 
Krzyża, relikwiarz Świętego Krzyża, dawne więzienie, a obecnie Muzeum 
Przyrodniczo - Leśne, Gołoborze, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Opatów - spacer, kolegiata kamienna w stylu romańskim z XII wieku, 
fragmenty renesansowych murów obronnych z XVI wieku, Brama 
Warszawska, do wyboru: Bałtów – Park Jurajski lub Ujazd - zamek 
Krzyżtopór. 
Powrót ok. godz. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie: 
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 279 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opieka pilota - 
przewodnika, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 45 zł/os.

Wycieczki trzydniowe
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Zielono-złote połoniny
Bieszczady

Program:
1DZIEŃ
wyjazd godz. 8.00
Blizne - drewniany kościół z XV w. (na liście UNESCO),
Komańcza - cerkiew, klasztor ss. Nazaretanek (miejsce internowania 
kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
wycieczka górska - spacer: Komańcza – Duszatyn – Jeziorka Duszatyńskie 
[czas przejścia do uzgodnienia z przewodnikiem od 4 do 6 godz.], 
obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch – Tarnica (1346 m n.p.m.) 
- Bukowe Berdo - Muczne (były ośrodek rządowy), [czas przejścia ok. 7 godz.]
obiadokolacja, możliwość zorganizowania ogniska, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie,
Nowosiółki - Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie, 
Solina - spacer po zaporze, czas wolny, rejs statkiem,
Załuż - ruiny zamku „SOBIEŃ”.
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 257 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu oraz rejs statkiem stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os.
- wycieczka ma charakter górski – zaproponowane trasy wymagają dobrej 

kondycji, odpowiedniego obuwia turystycznego i odzieży. 
- organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich 

w uzasadnionych przypadkach.
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Śladami Łemków
Beskid Niski

Program:
1DZIEŃ
wyjazd godz. 8.00, 
Stępina - zespół schronów z II wojny światowej, Dębowiec – Bazylika Matki 
Bożej Saletyńskiej, Magurski Park Narodowy - przejście piesze [ok. 1,5 godz.] 
Folusz - Diabli Kamień - Folusz, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Krempna - zwiedzanie muzeum przyrodniczego Magurskiego Parku 
Narodowego, przejście piesze: Kąty – Grzywacka Góra – Kąty: wycieczka do 
krzyża milenijnego – panorama na pasma Beskidu Niskiego [czas przejścia 
ok. 3 godz.] lub przejście piesze: Żydowskie – Wysokie – Żydowskie [czas 
przejścia ok. 3 godz.], Kotań - cerkiew p. w. św. Kosmy i Damiana, jedna 
z najcenniejszych w Beskidzie Niskim, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Dukla - klasztor Bernardynów – sanktuarium św. Jana z Dukli, pałac 
Mniszchów z ekspozycją militarną, kościół św. Marii Magdaleny, zabudowa 
rynku, Pustelnia św. Jana z Dukli, Bóbrka - skansen przemysłu naft owego.
Planowany powrót ok. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 235 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 zł/os.



37Wycieczki trzydniowe

Perły Dolnego Śląska 
 Wrocław i Karkonosze

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 5.00,
przejazd: Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław, Góra św. Anny - 
sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, Brzeg - zamek książęcy zwany „Śląskim 
Wawelem”, przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wyjazd do Karpacza – zwiedzanie urokliwego kurortu, zwiedzanie XIII 
w. Świątyni Wang, Karkonoski Park Narodowy – wyjście widokowym 
szlakiem na szczyt Śnieżki – panorama Karkonoszy, Sudetów, części 
Dolnego Śląska i czeskich Karkonoszy. Zjazd kolejką – powrót w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
przejazd do stolicy Dolnego Śląska Wrocławia – zwiedzanie Panoramy 
Racławickiej - olejnego malowidła J. Styki i W. Kossaka przedstawiającego 
zwycięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. Zwiedzanie 
z przewodnikiem Wrocławia - Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi 
kamieniczkami, Ostrów Tumski. „Afrykarium” - unikatowy na skalę światową 
kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem 
wodnym Czarnego Kontynentu. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do 
Rzeszowa ok. 24.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 368 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, pilot- przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
 - bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 60 zł/os.
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Pod Giewontem w Tatrzańskich dolinach
Zakopane - Tatry

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 7.00
Stary Sącz – kościół i klasztor ss. Klarysek, Zakopane - zwiedzanie 
miasta, kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, ul. Krupówki, wyjazd 
kolejką terenową na Gubałówkę, zwiedzanie Kościoła MB Fatimskiej na 
Krzeptówkach, skocznie na Krokwi ewentualnie Muzeum Tatrzańskie, 
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
wycieczka górska: Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza - Dolina 
Roztoki - Siklawa - Dolina Pięciu Stawów - schronisko - Morskie Oko - 
Palenica Białczańska [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
kaplica w Jaszczurówce, wycieczka Doliną Olczyską na Nosalową Przełęcz, 
Nosal, zejście do Zakopanego [czas przejścia ok. 3 godz.] Chochołów - zabytkowa 
drewniana zabudowa, Ludźmierz - sanktuarium MB Gaździny Podhala. 
Powrót ok. godz. 20.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 240 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, pilot-przewodnik 
tatrzański, ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu w tym do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazd 

kolejką terenową na Gubałówkę stanowią koszt dodatkowy ok. 25 zł/os. 
- wycieczka ma charakter górski – zaproponowane trasy wymagają dobrej 

kondycji, odpowiedniego obuwia i odzieży. - organizator zastrzega sobie 
prawo zmiany tras wycieczek w uzasadnionych przypadkach.
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W krainie gór i wąwozów
Pieniny i Gorce

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 7.00
Przejazd trasą: Tarnów, Wojnicz, Nowy Sącz, Krościenko n. Dunajcem, Jaworki 
- wąwóz Homole. Pieniński Park Narodowy – wycieczka górska [ok. 7 godz.]: 
Sromowce Niżne – Trzy Korony (982 m n.p.m.) – Zamkowa Góra (779 m n.p.m.) 
– Czertezik (772 m n.p.m.) – Sokolica (742 m n.p.m.), Szczawnica - spacer po 
uzdrowisku ewentualnie wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę,obiadokolacja, 
możliwość organizacji ogniska, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Gorczański Park Narodowy – wycieczka górska [ok. 8 godz.] Nowy Targ - Kowaniec 
- Turbacz (najwyższy szczyt Gorców 1310 m n.p.m.) przerwa w schronisku – Rabka, 
obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Zapora wodna na Zbiorniku Czorsztyńskim – spacer ewentualnie rejs statkiem 
„Biała Dama” z Czorsztyna do Niedzicy, wycieczka na Słowację: przejście piesze 
szlakiem wzdłuż przełomu Dunajca do Czerwonego Klasztoru – zwiedzanie 
miasteczka. 
Powrót ok. 20.30

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 240 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, pilot-przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 10 zł/os., oraz 1-2 euro/os.
- wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę w jedną stronę 9 zł/os. w obie strony 

13 zł/os.
- rejs statkiem „Biała Dama” z Czorsztyna do Niedzicy ok. 12 zł/os.
- wycieczka ma charakter górski – zaproponowane trasy wymagają dobrej 

kondycji, odpowiedniego obuwia i odzieży. - organizator zastrzega sobie 
prawo zmiany tras wycieczek górskich w uzasadnionych przypadkach.



40 Wycieczki trzydniowe

„Szlakiem Piastowskim”
Licheń - Gniezno - Biskupin

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 6.00
Częstochowa - Jasna Góra - Kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej, 
Bazylika, Golgota Jasnogórska, skarbiec, Muzeum 600-lecia, Licheń – przy 
dojeździe Droga Krzyżowa w lesie Grąblińskim (miejsce objawień MB), 
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Licheń - zwiedzanie sanktuarium, Ostrów Lednicki - Brama Ryba, Gniezno - 
archikatedra (relikwie św. Wojciecha), Drzwi Gnieźnieńskie z 1170 r., Muzeum 
Archidiecezjalne, Biskupin - rezerwat archeologiczny (osiedle obronne kultury 
łużyckiej sprzed 2700 lat), obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Strzelno - kościół św. Trójcy wzniesiony przed 1175r., Kruszwica - „Mysia 
Wieża” pozostałości gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w., rejs 
statkiem „Rusałka” po Jeziorze Gopło. 
Powrót ok. godz. 22.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
osób + 4 opiekunów bezpłatnie 387 zł

Świadczenia:
autokar + parkingi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 noclegi, pilot - przewodnik, 
ubezpieczenie NNW.
Uwaga:
- bilety wstępu oraz rejs statkiem stanowią koszt dodatkowy ok. 40 zł/os.
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Bursztynowym Szlakiem z Kopernikiem
Toruń – Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 5.00 
przejazd do Torunia - krótkie zwiedzanie miasta m.in.: rynek Staromiejski, 
ratusz, pomnik Kopernika, katedra Świętych Janów, ruiny zamku 
krzyżackiego, przejazd w okolice Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
zwiedzanie Gdańska – Westerplatte: cmentarz poległych żołnierzy polskich, 
wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża, Stare Miasto: droga królewska, 
Zielona Brama, spacer nad Motławą, ul. Mariacka, Oliwa - katedra, spacer po 
parku oliwskim, 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, 
Akwarium Gdyńskie, ORP „Błyskawica” - Muzeum Marynarki Wojennej, 
rejs statkiem po porcie handlowym i wojennym. Spacer po ul. Świętojańskiej, 
obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
śniadanie, 
przejazd do Malborka, zwiedzanie największego zamku krzyżackiego, 
ewentualnie Grunwald - pole bitwy z 1410 r. 
Powrót ok. godz. 24.00.

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 520 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot, przewodnik miejscowy, 3 noclegi, 3 śniadania, 
3 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 70 zł/os. 
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Mazury cud natury
Mrągowo - Mikołajki – Kętrzyn – Gierłoż

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 5.00. 
Mrągowo – duży ośrodek turystyczny, kojarzony z Piknikiem Country, 
Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Kabaretową, Mikołajki – 
spacer promenadą nad Jeziorem Mikołajskim obok portu jachtowego, kościół 
ewangelicki (z zewnątrz), obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
Kętrzyn - gotycki zamek krzyżacki, Gierłoż - kwatera główna Hitlera tzw. 
Wolfschanze (Wilczy Szaniec), Park Zabytków Warmii i Mazur, Święta 
Lipka - zwiedzenie sanktuarium Maryjnego, Giżycko - Twierdza Boyen, 
obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
Ruciane Nida – rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim. Leśniczówka Pranie – 
Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Kadzidłowo – park dzikich zwierząt, 
Wojnowo – zespół klasztorny Filiponów, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. 
Wizna – miejsce bitwy określanej mianem Polskich Termopil II wojny 
światowej, schrony z linii obrony odcinka Wizna. 
Powrót ok. godz. 22.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 520 zł

Świadczenia: 
autokar + parkingi, pilot, przewodnik miejscowy, 3 noclegi, 3 śniadania, 
3 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW. 
Uwaga:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na rejsy statkami stanowią koszt 

dodatkowy ok. 60 zł/os. 

Wycieczki czterodniowe
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Miasto Wschodu i Zachodu
Lwów (1 dzień)

Program:
wyjazd godz. 6.00
Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. Jura, śródmieście 
Lwowa (wpisane na Listę UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, 
katedra ormiańska, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, spacer 
Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, opera lwowska,  zwiedzanie 
Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.
Powrót do Polski ok. 23.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 + 4 opiekunów bezpłatnie 100 zł
Świadczenia: 
autokar, opłaty graniczne i parkingowe, pilot-przewodnik, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
- kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Wycieczki zagraniczne
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Nie ma jak Lwów…
Lwów (2 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 7.00
Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście Lwowa (wpisane na Listę 
UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Baszta 
Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, opera 
lwowska, zakwaterowanie, obiadokolacja, (możliwość udziału w spektaklu – 
w zależności od repertuaru opery lwowskiej), nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie,
Lwów – c.d. zwiedzania miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. Jura, 
cmentarz: Łyczakowski i Orląt, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, 
panorama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, objazdowa wycieczka po Lwowie. 
Powrót do Polski ok. 21.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
 45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 245 zł 

Świadczenia: 
autokar, opłaty graniczne i parkingowe, pilot - przewodnik, nocleg (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami typu studio), wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
- spektakl w operze lwowskiej stanowi koszt dodatkowy ok. 50-150 Uah/os. 

w zależności od repertuaru.
- biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar oraz odwołane spektakle.
- kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Wycieczki zagraniczne
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Lwów - Drohobycz –Truskawiec 
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 5.30
Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście Lwowa (wpisane na Listę 
UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Wały 
Gubernatorskie, Baszta Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik 
A. Mickiewicza, opera lwowska, zakwaterowanie, obiadokolacja, (możliwość 
udziału w spektaklu – w zależności od repertuaru opery lwowskiej), nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie, 
Lwów - c.d. zwiedzania miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. Jura, 
cmentarz: Łyczakowski i Orląt, panorama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, 
katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, kościół Dominikanów, kościół 
Bernardynów, Wzgórza Wuleckie (w tym miejscu hitlerowscy oprawcy 
rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni i członków ich rodzin) lub 
Park Stryjski, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ 
śniadanie, 
Truskawiec - zwiedzanie uzdrowiska, które w II Rzeczpospolitej uważane 
było za drugie po Krynicy polskie uzdrowisko. Dziś Truskawiec słynie przede 
wszystkim z „Naft usi”. Woda z tego źródła jest unikatem na skalę światową - 
degustacja, Drohobycz - zwiedzanie miasta: kościół św. Bartłomieja, cerkiew 
drewniana św. Jerzego (UNESCO). Powrót do Polski ok. 17.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 400 zł

Świadczenia: 
autokar, opłaty graniczne i parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi (pokoje 
2, 3 os. z łazienkami typu studio), wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport
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- spektakl w operze lwowskiej stanowi koszt dodatkowy ok. 50-150 Uah/os., 
w zależności od repertuaru.

- biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar opery oraz odwołane 
spektakle.

- kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Słowacja – Bardejów
(1 dzień)

Program:
wyjazd godz. 6.00
Barwinek - Zborow - wyjście na ruiny zamku „Zborowski Hrad”, 
Bardejowskie Kupele - spacer po uzdrowisku, skansen, Bardejów - zwiedzanie 
miasta (wpisane na Listę UNESCO), rynek, mury obronne, kościół św. Idziego.  
Powrót do Polski ok. godz. 20.30.

Cena dla jednej osoby przy grupie: 

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 65 zł
Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot- przewodnik, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 3 EUR/os.

Wycieczki zagraniczne
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 Słowacja – Słowacki Raj – Słowackie Tatry
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 6.30
Barwinek - przekroczenie granicy, Spisky Hrad - ruiny największego zamku 
na Słowacji, Lewocza – zwiedzanie miasta (wpisane na Listę UNESCO), 
kościół św. Jakuba, klatka hańby, Rynek, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ 
śniadanie,
przejazd do Słowackiego Raju - wycieczka piesza [od 4 do 6 godz.]: Podlesok 
– dolina Hornadu – Klasztorisko – Kysel (Mały i Wielki) – Podlesok lub 
Sucha Bela (możliwość uzgodnienia trasy wycieczki z przewodnikiem), 
obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ 
śniadanie,
Tatrzańska Kotlina - Jaskinia Bielańska – zwiedzanie najpiękniejszej jaskini 
Tatr, Stary Smokowiec - wyjazd na Hrebeniok, spacer [ok. 1,5 godz.] do 
Wodospadów Zimnej Wody, Szczyrbskie Pleso – spacer wokół jeziora. 
Powrót do Polski ok. godz. 22.00

Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 350 zł

Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie: 
2 obiadokolacje, 2 śniadania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15-20 EUR/os. 
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 Góry Stołowe z dniem w Pradze
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Czech do Narodowego 
rezerwatu Przyrody „Skały Ardszpasko - Teplickie” - wędrówka przez skalne 
miasto, głębokie i chłodne skaliste wąwozy, zdobione pięknymi formami 
skalnymi o niepowtarzalnych kształtach oraz wieloma jeziorkami, przejazd 
w miejsce zakwaterowania w okolice Świdnicy, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, 
całodniowy wyjazd do Pragi - zwiedzanie miasta, dzielnica Mała Strona 
z Hradczanami, Klasztor na Strachowie, Plac Loretański z Loretą, Plac 
Hradczański, Zamek Praski z Katedrą Św. Wita, Złota Uliczka, przejście 
częścią Królewskiego Traktu i Most Karola. Rynek Staromiejski z Ratuszem 
i zegarem Orloj, czas wolny, obiad. Powrót do Polski w miejsce zakwaterowania 
w godzinach nocnych, nocleg.
3 DZIEŃ 
śniadanie, 
Świdnica – Świątynia Pokoju – (na Liście UNESCO), przejazd do stolicy 
Dolnego Śląska Wrocławia, zwiedzanie Panoramy Racławickiej (olejnego 
malowidła J. Styki i W. Kossaka), zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Stare 
Miasto z Ratuszem i barokowymi kamieniczkami, perła miasta - Ostrów 
Tumski. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót do Polski ok. godz. 24.00

Cena dla jednej osoby przy grupie: 

osób + 4 opiekunów bezpłatnie 460 zł
Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie: 2 
śniadania, 1 obiad, 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 250 kć/os (korony czeskie) oraz 

25 zł/os.
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Bratysława – Wiedeń
(3 dni)

Program:
1 DZIEŃ 
wyjazd godz. 7.00, 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
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ
śniadanie, przejazd do Wiednia zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
miejscowym (wpisane na Listę UNESCO) m.in.: spacer starówką: katedra św. 
Szczepana, Hofb urg- zimowa rezydencja Habsburgów, kościół kapucynów- 
krypty Habsburgów, czas wolny. Przejazd: Ringstrasse - reprezentacyjny 
bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea Historii Sztuki i Przyrody, 
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 Schonbrunn 
(na Liście 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. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 
24.00.

Cena dla jednej osoby przy grupie:

45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 500 zł
Świadczenia:
autokar, opłaty parkingowe, pilot-przewodnik, 2 noclegi, wyżywienie: 2 
śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:
- bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 Euro/os.
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Paryż
(6 dni)

Program:
1 DZIEŃ
wyjazd o godz. 6.00, przejazd do granicy z Niemcami. Obiad po stronie 
polskiej. Przejazd nocny przez terytorium Niemiec.
2 DZIEŃ
śniadanie (we własnym zakresie), Paryż - zwiedzanie miasta m.in.: Luwr - 
jedno z najstarszych i najważniejszych na świecie muzeów i muzeum d’Orsay 
z obrazami największych impresjonistów, plac Opery ze słynną operą Garnier, 
Plac Vendome z hotelem Ritz, domem, w którym mieszkał i zmarł Fryderyk 
Chopin, kolumna z posągiem Napoleona, Wielkie Bulwary, galeria fi gur 
woskowych Grevin. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.
3 DZIEŃ
śniadanie, 
przejazd autokarem przez najpiękniejsze place Paryża: Plac Bastylii 
z nowoczesnym gmachem opery, plac Republiki, plac Zgody (Place de la 
Concorde) z 3200-letnim obeliskiem z Luksoru. Awangardowe Centrum 
Pompidou i słynną fontanną Strawińskiego oraz dzielnica Les Halles, wjazd na 
wieżę Eiffl  a. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
śniadanie, Wersal - zwiedzanie kompleksu pałacowego. Powrót do Paryża 
i c.d. zwiedzania: Hotel des Invalides 
z grobowcem Napoleona. Spacer na wyspę Cite z katedrą Notre Dame 
i do Dzielnicy Łacińskiej (Sorbona, Panteon, Ogród Luksemburski), czas 
wolny - ew. rejs statkiem po Sekwanie. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ
śniadanie, przejazd środkami komunikacji miejskiej, spacer po dzielnicy 
Montmartre - bazylika Sacre Coeur, Plac Artystów - Place du Terte, Kabaret 
Moulin Rouge oraz Plac Pigalle. W godzinach popołudniowo - wieczornych 
planowany wyjazd do Polski. Przejazd nocny.
6 DZIEŃ
Planowany przyjazd ok. godz. 16.00
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Cena dla jednej osoby przy grupie:
45 osób + 4 opiekunów bezpłatnie 1200 zł

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi 
w hotelach klasy turystycznej (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 
3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwagi:
- bilety wstępu, oraz inne obligatoryjne opłaty w tym przewodnicy 

miejscowi stanowią koszty dodatkowy od 50 EUR do 90 EUR/w zależności 
od zwiedzanych obiektów.

- program jest propozycją kolejność zwiedzania obiektów może ulec zmianie.
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Propozycje wycieczek zagranicznych
 

Zapraszamy również na wycieczki zagraniczne.

- Lwów i Wołyń (4 dni) cena 550 zł
- Lwów i Podole (4 dni) cena 550 zł
- Góry Ukrainy - Bieszczady Wschodnie, Borżawa (3 dni) cena 360 zł
- Praga (4 dni) cena 610 zł
- Budapeszt (3 dni) cena 450 zł
- Drezno - Saksonia (4 dni) cena 630 zł
- Berlin (3 dni) cena 500 zł

Szczegółowe programy wycieczek są dostępne w biurze. Na 
zamówienie przygotujemy program dowolnej wycieczki wg 
Państwa zapytania. 

 Serdecznie zapraszamy.
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Kalendarz imprez 2015

19.03 - 22.03.2015 Powitanie Wiosny w Bieszczadach Wschodnich z bazą 
w Wołowcu

21.03 - 22.03.2015 Lwów 2 dni
08.04 - 12.04.2015 Na udany sezon górski  -  Beskidy Skolskie
18.04 - 19.04.2015 Lwów 2 dni
21.04 - 02.05.2015 Turcja Pamukkale – Kapadocja – Stambuł 
25.04 - 02.05.2015 Wenecja  -  Florencja  -  Monte Cassino  -  Rzym  -  Asyż  - 

Padwa
26.04 - 02.05.2015 Rumunia Maramuresz oraz Bukowina na lekkim luzie 

w weekend majowy
27.04 - 02.05.2015 Transylwania
28.04 - 03.05.2015 Czarnohora i Gorgany z bazą w Polanicy 
28.04 - 03.05.2015 Największe atrakcje Podola oraz Wołyń i Huculszczyzna 
01.05 - 03.05.2015 Praga 3 dni
01.05 - 02.05.2015 Lwów 2 dni
01.05 - 03.05.2015 Budapeszt
01.05 - 03.05.2015 Dwie stolice… Wiedeń  -  Bratysława
08.05 - 10.05.2015 Słowacja  -  Z wizytą u sąsiada
10.05 - 14.05.2015 Niemcy  -  Bawaria i zamki Ludwika
14.05 - 17.05.2015  Podlasie - „kraina żubrów, bocianów i otwartych okiennic”
14.05 - 17.05.2015  Toruń – Trójmiasto – Malbork 
15.05 - 17.05.2015  Wrocław  -  Dolnośląski Szlak Cysterski
16.05 - 17.05.2015  Lwów 2 dni
19.05 - 24.05.2015 Czeski Beskid Śląsko - Morawski
29.05 - 31.05.2015 Morawska kraina bogata w piękne zamki i smaczne wina
30.05 - 31.05.2015 Lwów 2 dni
30.05 - 06.06.2015 Wenecja  -  Florencja  -  Monte Cassino  -  Rzym  -  Asyż  - 

Padwa
01.06 - 07.06.2015 Beskid Pokucki i nie tylko – „łąki, skały i historia”
02.06 - 07.06.2015 Największe atrakcje Podola oraz Wołyń i Huculszczyzna
03.06 - 07.06.2015 Poznań, Berlin, Poczdam, piramidy Pücklera i  „Niemiecka 

Wenecja”
04.06 - 07.06.2015 Praga 4 dni
04.06 - 05.06.2015 Lwów 2 dni
04.06 - 07.06.2015 Litwa Wilno  -  Troki  -  Kowno
04.06 - 06.06.2015 Budapeszt
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04.06 - 06.06.2015 Dwie stolice… Wiedeń  -  Bratysława
06.06 - 07.06.2015 Lwów 2 dni
16.06 - 21.06.2015 Gorgany z Polanicy
18.06 - 21.06.2015 Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy
18.06 - 21.06.2015 Podole
20.06 - 21.06.2015 Lwów 2 dni
25.06 - 28.06.2015 Piramidy Dolnych Łużyc - „Niemiecka Wenecja” - Perły 

Dolnego Śląska i Saksonii
27.06 - 04.07.2015 Chorwacja Mostar - Dubrownik, Medjugorje
27.06 - 04.07.2015 Rosja  -  St. Petersburg
27.06 - 06.07.2015 Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez
27.06 - 08.07.2015 Albania  -  Macedonia
29.06 - 04.07.2015 VII Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników z bazą 

w Polanicy w Gorganach 
02.07 - 05.07.2015 Szwajcaria saksońska i czeska
02.07 - 10.07.2015 Alpy Julijskie i Karawanki
02.07 - 05.07.2015 Wołyńskim szlakiem
03.07 - 11.07.2015  Kraje Nadbałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia
03.07 - 12.07.2015 Karpaty Wschodnie „Góry: Hasmas, Ceahlau, 

Kelimeńskie, Marmaroskie, Rodniańskie”
04.07 - 10.07.2015 Paryż i zamki nad Loarą
04.07 - 05.07.2015 Lwów 2 dni
04.07 - 12.07.2015 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje
06.07 - 12.07.2015 Sanktuaria i fortece na Kresach
09.07 - 12.07.2015 Wielkopolska  -  Kolebka Polskości
09.07 - 12.07.2015 Toruń – Trójmiasto – Malbork 
10.07 - 12.07.2015 Budapeszt
11.07 - 12.07.2015  Lwów 2 dni
11.07 - 19.07.2015  Czarnogóra wycieczka objazdowa
11.07 - 19.07.2015  Bułgaria  -  Góry  Piryn i Riła
13.07 - 18.07.2015  Tatry Słowackie
16.07 - 25.07.2015 Rumunia  -  Na zakręcie Karpat
16.07 - 18.07.2015  Dwie stolice… Wiedeń  -  Bratysława
17.07 - 19.07.2015  Praga 3 dni
18.07 - 19.07.2015  Lwów 2 dni
20.07 - 26.07.2015 Tatry Niżne, Mała Fatra, Wielka Fatra
25.07 - 26.07.2015 Lwów 2 dni
27.07 - 02.08.2015 Czarnohora i Huculszczyzna
27.07 - 02.08.2015 Transylwania
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29.07 - 02.08.2015 Mazury - „Kraina wielkich jezior”
30.07 - 02.08.2015 Lwów i Podole
01.08 - 02.08.2015 Lwów 2 dni
03.08 - 09.08.2015 Świdowiec  -  Czarnohora
06.08 - 09.08.2015 Podole
07.08 - 15.08.2015 Wielkie Tyrnowo – Warna – Nesebyr – Melnik – Sofi a
07.08 - 16.08.2015  „Durmitor – najpiękniejsze góry Czarnogóry”
07.08 - 09.08.2015 Wrocław  -  Dolnośląski Szlak Cysterski
08.08 - 09.08.2015 Lwów 2 dni
08.08 - 15.08.2015 Wenecja  -  Florencja  -  Monte Cassino  -  Rzym  -  Asyż  - 

Padwa
10.08 - 16.08.2015 Bośnia i Hercegowina  -  Smak orientu
11.08 - 16.08.2015 Huculszczyzna  -  Beskid Huculski
11.08 - 16.08.2015 Ukraina  -  największe atrakcje Podola oraz Wołyń 

i Huculszczyzna
12.08 - 15.08.2015 Litwa Wilno  -  Troki  -  Kowno
12.08 - 16.08.2015 Niemcy  -  Bawaria i zamki Ludwika
13.08 - 16.08.2015 Praga 4 dni
14.08 - 16.08.2015 Budapeszt
14.08 - 16.08.2015 Dwie stolice… Wiedeń  -  Bratysława
15.08 - 21.08.2015 Paryż i zamki nad Loarą
15.08 - 16.08.2015 Lwów 2 dni
18.08 - 23.08.2015 Połonina Borżawa z Hukliwego na lekkim luzie
18.08 - 23.08.2015 Apuseni  -  Góry Zachodniorumunskie „ W krainie 

wąwozów, jaskiń i wulkanicznych neków”
19.08 - 23.08.2015 Poznań, Berlin, Poczdam, piramidy Pücklera i  „Niemiecka 

Wenecja”
20.08 - 23.08.2015 Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy
20.08 - 23.08.2015 Lwów, Truskawiec, Drohobycz, Żółkiew
22.08 - 23.08.2015 Lwów 2 dni
22.08 - 30.08.2015 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje
22.08 - 30.08.2015 Czarnogóra wycieczka objazdowa
24.08 - 30.08.2015 Czarnohora i Huculszczyzna
25.08 - 30.08.2015 Maramuresz - Bukowina „Kraina drewnianych cerkiewiek 

i malowanych monastyrów”
27.08 - 30.08.2015 Podlasie - „kraina żubrów, bocianów i otwartych okiennic”
29.08 - 30.08.2015 Lwów 2 dni
03.09 - 06.09.2015 Lwów, Truskawiec, Drohobycz, Żółkiew
08.09 - 13.09.2015 Gorgany z Osmołody
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08.09 - 19.09.2015 Turcja Pamukkale – Kapadocja – Stambuł
10.09 - 13.09.2015 Szwajcaria saksońska i czeska
11.09 - 13.09.2015 Budapeszt
11.09 - 13.09.2015 Dwie stolice… Wiedeń  -  Bratysława
12.09 - 19.09.2015 Chorwacja Mostar - Dubrownik, Medjugorje
12.09 - 13.09.2015 Lwów 2 dni
12.09 - 19.09.2015  Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym - Asyż - Padwa
14.09 - 22.09.2015 Góry Bośni i Hercegowiny  -  Zapomniane piękno
17.09 - 20.09.2015 Wielkopolska  -  Kolebka Polskości
17.09 - 20.09.2015 Wołyńskim szlakiem
18.09 - 27.09.2015 Kumovi  -  Góry Przeklęte
18.09 - 20.09.2015 Praga 3 dni
18.09 - 20.09.2015 Słowacja  -  Z wizytą u sąsiada
19.09 - 25.09.2015 Paryż i zamki nad Loarą
21.09 - 27.09.2015   Mała i Wielka Fatra, Wielki Chocz 
23.09 - 27.09.2015 Gorgany z Rafajłowej
24.09 - 27.09.2015 Podole
25.09 - 27.09.2015 Morawska kraina bogata w piękne zamki i smaczne wina
26.09 - 27.09.2015 Lwów 2 dni
26.09 - 04.10.2015 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje
26.09 - 04.10.2015 Czarnogóra wycieczka objazdowa
01.10 - 04.10.2015  Lwów i Podole
01.10 - 11.10.2015  Macedonia - Serce Bałkanów
03.10 - 04.10.2015 Lwów 2 dni
06.10 - 11.10.2015  Gorgany z Osmołody
09.10 - 11.10.2015  Praga 3 dni
09.10 - 11.10.2015  Budapeszt
17.10 - 18.10.2015  Lwów 2 dni
20.10 - 25.10.2015  Połonina Borżawa
07.11 - 10.11.2015  Zakończenie sezonu górskiego Rafajłowa – Gorgany  

związki z II Brygadą Legionów
07.11 - 15.11.2015  Góry Bukowiny: Kelimenskie, Rarau, Giumalau, Suhard, 

Bystrzyckie
07.11 - 08.11.2015  Lwów 2 dni
05.12 - 06.12.2015 Miśnia i Drezno - Jarnark Adwentowy
12.12 - 13.12.2015 Miśnia i Drezno - Jarnark Adwentowy
Luty 2016       Rumunia Karpaty zakrętu
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WARUNKI ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

• Zamówienie wycieczki na piśmie np. email 
stanislaw@pttkrzeszow.pl wg wzoru poniżej.

• Zamówienie wycieczki należy potwierdzić wpłatą zaliczki: 
wycieczki 1 – dniowe: 200 zł, wycieczki wielodniowe krajowe: 
500 zł., Wycieczki wielodniowe zagraniczne: ok. 1000 zł. Wpłata 
pozostałej części należności najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 
wycieczki.

• Do 2 dni przed wyjazdem należy dostarczyć (np. email) w wersji 
elektronicznej listę uczestników (uczniów i opiekunów) z danymi: 
imię i nazwisko, data urodzenia, adres. UWAGA: informujemy, 
że w przypadku nie dostarczenia listy do biura lub dostarczenie 
niekompletnej, nieczytelnej listy grupa nie zostanie ubezpieczona.

• Ceny wycieczek zostały skalkulowane dla grup: 45 uczniów + 
4 opiekunów gratis. Za każdym razem w sytuacji zmiany liczby 
uczestników konieczna jest nowa kalkulacja ceny.

• Zawarte w katalogu programy wycieczek są tylko propozycjami
 - na życzenie przygotujemy ofertę wg indywidualnych potrzeb 
i życzeń.
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..................................................   .......................................
      Nazwa i adres szkoły                                        Miejscowość/data

Zamówienie wycieczki szkolnej

Termin ................................................................... Cena............................

Program/Miejsce/Trasa .............................................................................

Ilość uczestników ..............................+ ilość opiekunów .......................

Klasy ............................................................................................................

Miejsce wyjazdu i podstawienia autokaru ..............................................

Świadczenia ................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
 

..................................................................
          Opiekun/organizator grupy

Kontakt telefoniczny ..................................................................

e-mail ...........................................................................................
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Biuro Podróży 
PTTK Rzeszów 

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2
tel. 17 852 88 60, fax 17 85 012 99

www.pttkrzeszow.pl
e-mail: biuro@pttkrzeszow.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 9.00 - 17.00

Konto bankowe: PEKAO S.A. II/Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  

woj. podkarpackiego nr 044/04

Proponujemy Państwu organizowane na najwyższym poziomie 
wspólne wyprawy górskie oraz wycieczki objazdowe. Dysponujemy 
własną kadrą wyspecjalizowanych pilotów i przewodników posia-
dających odpowiednie kompetencje i rozległą wiedzę, którzy dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu w kontaktach z ludźmi gwarantują ich 
dobrą organizację, będąc przy tym świetnymi kompanami podróży.

Miłośnikom gór proponujemy profesjonalne wyprawy w góry 
Polski, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, 
Czarnogóry (Durmitor) oraz do Grecji (na Olimp). Szczególnie 
polecamy wyjazdy w Bieszczady Wschodnie, Gorgany, czy Czarnohorę 
- nasz ulubiony kierunek górskich wypraw.

W programach tych wyjazdów proponujemy różnorodne warianty 
i możliwość wyboru dogodnych terminów o każdej porze roku.

Zachęcamy także do udziału w wycieczkach objazdowych, których 
celem jest poznanie najciekawszych miejsc naszego kraju oraz 
najpiękniejszych zakątków Europy. W tym sezonie zapraszamy do 
poznania z nami uroków: Albanii, Austrii, Białorusi, Beneluxu, Bośni 
i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Francji, Hiszpanii, 
Litwy, Macedonii, Niemiec, Serbii, Słowenii, Rosji, Rumunii, Ukrainy, 
Węgier i Włoch.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizowane wycieczki w pełni 
Państwa usatysfakcjonowały, pozwalając przeżyć niezapomnianą 
przygodę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Miejski w Rzeszowie 

35-064 Rzeszów, Ul. Matejki 2
(II piętro) teł. 17 85 367 55

www.pttk.rzeszow.pl
e-mail: pttk@pttk.rzeszow.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 8.00 - 16.00

środa: 8.00 - 19.00

Oddział PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie działa 
nieprzerwanie od 1948 roku. Propagujemy i promujemy turystykę 
i krajoznawstwo, a także zdrowy i aktywny styl życia. Corocznie 
organizujemy szereg otwartych dla wszystkich chętnych imprez 
takich, jak: rajdy piesze, górskie i nizinne cykliczne (np. „Powitanie 
Wiosny”, „Jesień w Beskidzie Niskim”, czy Rajd Przewodników 
w Bieszczadach), wycieczki autokarowe krajoznawcze, rajdy 
survivalowe, imprezy na orientację, spływy kajakowe, czy wyjazdy 
na narty.

Jesteśmy organizatorami konkursów: „Poznajemy Ojcowiznę”: 
krasomówczego, piosenki turystycznej oraz Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Znakujemy 
szlaki turystyczne piesze nizinne, górskie i kolarskie; organizujemy 
kursy na przewodników turystycznych, a także cotygodniowe wycieczki 
pod hasłem „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”.

Rzeszowski Oddział PTTK organizuje również szkolenia dotyczące 
zagadnień turystycznych i krajoznawczych.

Dzięki naszym referatom weryfikacyjnym turyści mają możliwość 
potwierdzenia zdobycia podczas wędrówek odznak turystyki 
kwalifikowanej (górskiej, pieszej, kolarskiej, żeglarskiej, kajakowej, 
krajoznawczej, imprez na orientację, narciarskiej), odznaki Turysta 
Przyrodnik czy regionalnej odznaki „Znam okolice Rzeszowa”.
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pod hasłem „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”.

Rzeszowski Oddział PTTK organizuje również szkolenia dotyczące 
zagadnień turystycznych i krajoznawczych.

Dzięki naszym referatom weryfikacyjnym turyści mają możliwość 
potwierdzenia zdobycia podczas wędrówek odznak turystyki 
kwalifikowanej (górskiej, pieszej, kolarskiej, żeglarskiej, kajakowej, 
krajoznawczej, imprez na orientację, narciarskiej), odznaki Turysta 
Przyrodnik czy regionalnej odznaki „Znam okolice Rzeszowa”.



C
M

Y
K

WYCIECZKI
SZKOLNE

BIURO PODRÓŻY 
                         PTTK RZESZÓW

WYCIECZKI
SZKOLNE

BIURO PODRÓŻY 
                         PTTK RZESZÓW

WYCIECZKI
SZKOLNE

BIURO PODRÓŻY 
                         PTTK RZESZÓW

WYCIECZKI
SZKOLNE

BIURO PODRÓŻY 
                         PTTK RZESZÓW



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Saturation
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




