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„Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej.”
R. Kapuściński

Szanowni Państwo!
Dla tych z Państwa, którzy zdążyli się już „zarazić” ale też i dla tych, którzy swoją przygodę z podróżowaniem dopiero 

rozpoczynają, z przyjemnością prezentujemy  nowy katalog naszego biura podróży.
Wszakże jak ubogie byłoby nasze życie bez możliwości zwiedzania nieznanych miejsc, poznawania odmiennych kultur 

i nierzadko fascynującej historii. 
Od ponad sześćdziesięciu lat dokładamy wszelkich starań, by każda z proponowanych przez nas wycieczek była boga-

ta w atrakcje, ciekawa i bezpieczna. Każdy program jest starannie opracowywany przez wykwalifi kowany zespół pilotów 
i przewodników oraz pracowników biura. Programy są regularnie modyfi kowane pod kątem Państwa potrzeb i oczekiwań 
oraz sprawdzane przez kompetentne kierownictwo. Dodatkowo godni zaufania kontrahenci gwarantują bezpieczną i kom-
fortową podróż. 

W przygotowanym przez nas katalogu na 2015 rok znajdą Państwo wycieczki objazdowe i górskie o urozmaiconych 
programach, różnorodnych kierunkach i terminach, tak aby każdy z Państwa mógł wybrać najbardziej dogodną dla siebie 
ofertę. Pragniemy również z radością poinformować, że od tego roku każdy z Państwa jest ubezpieczony od chorób 
przewlekłych nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Mamy nadzieję, iż każda przeglądana strona w niniejszym katalogu będzie dla Państwa pierwszym krokiem i jednocze-
śnie mobilizacją do wybrania się z naszym biurem podróży na wycieczkę.

Dziękujemy naszym stałym klientom za dotrzymywanie nam kroku podczas wędrówek po Europie. Jednocześnie zapra-
szamy nowych klientów do naszego biura i Oddziału PTTK w Rzeszowie, który dysponuje szerokim wachlarzem wyjazdów, 
w tym także turystyki kwalifi kowanej.
Zachęcamy gorąco do wysyłania zdjęć z organizowanych przez nas podróży.
Serdecznie zapraszamy życząc niezapomnianych wrażeń i pięknych wspomnień.

Zespół Biura Podróży oraz piloci i przewodnicy PTTK Oddział Rzeszów

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

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

Ubezpieczamy naszych Klientów w SIGNAL IDUNA Polska
Informacje dotyczące ubezpieczenia podajemy w świadczeniach zawartych w programach imprez.

Wpisowe prosimy wpłacać w kasie Biura Podróży PTTK I p. lub na konto PTTK Oddział w Rzeszowie
ul. Matejki 2 (po wcześniejszym wpisaniu się na listę)

PEKAO S.A. II o/Rzeszów 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742

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

Dla Klientów naszego biura zapewniamy parking, który znajduje się 600 m od miejsca wyjazdu, w cenie
9 zł za dzień. Parking jest ogrodzony. Ilość miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza rezerwacja w biurze.
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Dworzec PKS - miejsce wyjazdu

Parking na samochody

Hotel Sportowy

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



Państwo Nazwa imprezy str.
Albania - Macedonia Szkodra, Tirana, Ochryd 2

Austria Wiedeń – Dolina Wachau - Morawy 3

Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3

Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina. Smak orientu 4

Bułgaria Wielkie Tyrnowo – Warna – Nesebyr
– Melnik - Sofi a

5

Chorwacja Mostar – Dubrownik - Medjugorie 6

Czarnogóra Czarnogóra. Wycieczka objazdowa 7

Czeska Republika Morawska Kraina bogata w piękne zamki
i smaczne wina

8

Praga – 3 dni 9

Praga – 4 dni 9

Czechy - Niemcy Szwajcaria Saksońska i Czeska 10

Francja Paryż i zamki nad Loarą 11

Grecja Wybrzeże Olimpskie – Ateny - Peloponez 12

Litwa Litwa. Wilno – Troki - Kowno 13

Kraje nadbałtyckie ; Litwa, Łotwa, Estonia 13

Niemcy Bawaria – w alpejskiej krainie baśniowych 
zamków

14

Poznań, Berlin, Poczdam, „Niemiecka
Wenecja” 

15

Miśnia i Drezno - „Jarmark Adwentowy” 16

Piramidy Dolnych Łużyc 16

Polska Mazury – „Kraina Wielkich Jezior” 17

Toruń – Trójmiasto - Malbork 17

Podlasie „Kraina żubrów, bocianów i otwar-
tych okiennic”

18

Wielkopolska – Kolebka Polskości 19

Wrocław – Dolnośląski Szlak Cysterski 19

Rosja St. Petersburg – „Wenecja Północy”,
„Białe Noce”

20

Rumunia Rumunia. Transylwania 20

Maramuresz – Bukowina 21

Maramuresz oraz Bukowina na lekkim luzie
w weekend majowy

21

Słowacja Z wizytą u sąsiada 22

Turcja Pamukkale – Kapadocja - Stambuł 22

Ukraina Lwów 23

Lwów i Podole 23

Lwów – Truskawiec – Drohobycz - Żółkiew 24

Podole 24

Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
i Huculszczyzna

25

Wołyńskim szlakiem 25

Sanktuaria i fortece na Kresach 26

Węgry Budapeszt i „Zakole Dunaju” 27

Włochy Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym
- Watykan - Asyż - Padwa

27

Toskania – Werona – Piza - Florencja 28

Państwo Nazwa imprezy str.
Bośnia i Hercegowina Zapomniane piękno 29

Bułgaria Piryn i Riła 29

Czarnogóra Durmitor 30

Kumovi –  Góry Przeklęte 30

Czechy Czeski Beskid Śląsko - Morawski 31

Macedonia Serce Bałkanów 32

Rumunia Apuseni – Góry Zachodniorumuńskie 33

Góry Bukowiny 33

Karpaty Wschodnie 34

Karpaty Zakrętu „zima 2016” 34

Na zakręcie Karpat 35

Słowacja Tatry Niżne, Mała Fatra, Wielka Fatra 36

Mała i Wieka Fatra, Veľký Choč 36

Tatry Słowackie 37

Słowenia Alpy Julijskie i Karawanki 37

Ukraina Beskid Pokucki i nie tylko 38

Połonina Borżawa 38

Czarnohora i Gorgany 38

Czarnohora i Huculszczyzna 39

Huculszczyzna – Beskid Huculski 39

Gorgany z Osmołody 40

Gorgany z Polanicy 40

Gorgany z Rafajłowej 40

Beskidy Skolskie 41

Połonina Borżawa 41

Bieszczady Wschodnie 41

Rafajłowa – Gorgany 42

Świdowiec - Czarnohora 42

Gorgany - VII Otwarty Rajd Górski 42

Wycieczki objazdowe Wycieczki górskie

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

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

156/W/15 27.06 - 08.07.2015 r. 2230 zł*
2260 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 910 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji, 10 noclegów 
w pokojach 2,3 os. ( hotele/** , pensjonaty), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 35 EUR/os. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobi-
sty lub paszport). Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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ZABYTKÓW

12Szkodra - Tirana - Ochryd

Albania - Macedonia

freskami, Skopje - zwiedzanie stolicy Macedonii: turecko-albańska dzielnica 
muzułmańska z meczetami i bazarem, most turecki, plac Mecedonia, miejsce 
urodzenia i pomnik Matki Teresy, pamiątki po trzęsieniu ziemi. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
11 dzień: śniadanie, wyjazd ze Skopje w drogę powrotną do Polski – przejazd 
przez płn.-wsch. Serbię – Nisz – Belgrad. Nocny przejazd przez Węgry – Słowację
12 dzień: planowany przyjazd do Polski ok. godz. 4.00, Rzeszów ok. godz. 6.00.
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AustriaAustriaProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do stolicy Słowackiej Republiki - Bratysławy. 
Zwiedzanie miasta; posadowiony na wzgórzu Zamek Bratysławski. Pałac Pry-
masowski, Stary Ratusz, Rynek Główny, Rynek Franciszkanów, Wieża Michalska, 
Katedra św. Marcina - Dom św. Marcina, Pałac Prezydencki, Budynek Rządu.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO). Przejazd: Ringstrasse 
- reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea Historii Sztuki
i Przyrody, parlament, ratusz, uniwersytet. Zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem m.in.: spacer starówką, Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów, ko-
ściół kapucynów- krypty Habsburgów, katedra św. Szczepana – czas wolny. 
Pałac Schönbrunn (UNESCO) m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej Sissi 
oraz jej męża Franciszka Józefa i ogrody. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd z Wiednia do położonego nad Dunajem Opac-
twa Benedyktynów w miejscowości Melk. Zwiedzanie jednego z największych 
barokowych zespołów sakralnych w Europie, którego początki sięgają śre-
dniowiecza, a zwiedzić można; monumentalny, barokowy, bogato zdobiony 
kościół św. Piotra i Pawła, jedną z najpiękniejszych na świecie barokową bi-
bliotekę, cesarskie komnaty, muzeum sztuki i dziejów klasztoru. Zwiedzanie 
przyklasztornych ogrodów wraz z barokowym Pałacykiem Bergla. Przejazd 
do Austriackiej Destylarni Whisky w Roggenreith (degustacja). Zwiedzanie 
miasteczka Dürnstein, którego historia sięga epoki Babembergów, a swoją 
popularność zawdzięcza królowi Ryszardowi Lwie Serce, więźniowi zamku 
usytuowanego na wysokim skalistym wzgórzu nad Doliną Wachau (UNE-
SCO). Przejazd do położonego wśród winnic największego winiarskiego mia-
steczka Austrii – Langenlois. Zwiedzanie słynnej piwnicy pokazowej Loisium 
(multimedialne show i piwnice – najstarsza część ma 900 lat - wprowadzają-
ce w tajniki wiedzy o winach). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Mikulova - miasta malow-
niczo usytuowanego na wzgórzu w krainie Moraw Południowych, tuż przy 
granicy z Austrią. Spacer po urokliwym miasteczku, które zdobi piękny zamek 
umieszczony na szczycie wzgórza - zwiedzanie tego historycznego, kulturalne-
go, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou. Przejazd do miasta Zlin na 
Morawach, które dzięki przedsiębiorczej rodzinie Baťa zmieniło się w latach 20
i 30 XX wieku w imperium obuwnicze. Zwiedzanie Muzeum obuwnictwa (historia 
obuwnictwa oraz wystawa z ponad 1000 eksponatów zawierająca bardzo kurio-
zalne buty). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Bratysława - zwiedzanie miasta: zamek bratysławski 
- panorama miasta i Dunaju ze wzgórza zamkowego, katedra św. Marcina, ratusz, 
Pałac Prymasowski, Pałac Grassalkovichów - siedziba prezydenta Słowacji, sta-
rówka. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO) - zwiedzanie miasta
z przewodnikiem m.in.: spacer starówką: katedra św. Szczepana, Hofburg- 
zimowa rezydencja Habsburgów, kościół kapucynów - krypty Habsburgów, 
czas wolny. Przejazd: Ringstrasse - reprezentacyjny bulwar miasta, Ope-
ra Wiedeńska, muzea Historii Sztuki i Przyrody (zwiedzanie indywidualne
w czasie wolnym), parlament, ratusz, uniwersytet. Powrót do hotelu, obiado-
kolacja, 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, Pa-
łac Schönbrunn (UNESCO) m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej Sissi 
oraz jej męża Franciszka Józefa, zespół pałacowo - parkowy Belvedere - spa-
cer po wspaniałym ogrodzie w stylu francuskim. Planowany wyjazd z Wied-
nia ok. godz. 15.30.
Przyjazd do Polski ok. godz. 21.30, Rzeszów ok. godz. 1.00 (dnia następnego).

NR IMPREZY TERMIN CENA

27/W/15 18.06 - 21.06.2015 r. 820 zł

28/W/15 20.08 - 23 .08.2015 r. 820 zł

Wpisowe w kwocie 330 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka 
pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami) w Mikulovie lub 
w okolicy Wiednia, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł)
SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty sta-
nowią koszt dodatkowy ok. 60 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny 
dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

140/W/15 01.05 - 03.05.2015 r. 680 zł

141/W/15 04.06 - 06.06.2015 r. 680 zł

142/W/15 16.07 - 18.07.2015 r. 640 zł*
660 zł

143/W/15 14.08 - 16.08.2015 r. 670 zł

144/W/15 11.09 - 13.09.2015 r. 640 zł*
660 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: bilety wstępu, przewodnik miejscowy w Wiedniu oraz inne obli-
gatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 45 EUR/os. Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Wiedeń – Dolina Wachau
– Morawy

Dwie stolice…
Wiedeń - Bratysława
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Bośnię, Jajce (kandydat na listę UNESCO) – 
zwiedzanie miasta m.in.: twierdza, mury obronne, zespół baszt, meczet Dizda-
rów, wieża zegarowa, meczet Singa-bega, ruiny kościoła św. Marii, katakumby, 
tradycyjne domy muzułmańskie, meczet Esme Sultanija, świątynia Mitry, Jezio-
ra Pliwskie – zespół zabytkowych młynów wodnych. Dojazd w miejsce zakwa-
terowania - okolice Medjugorie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Poćitelj – dawne tureckie miasteczko, twierdza, meczet Ha-
dżi-Alijas, koniak, medresa, wieża zegarowa, łaźnia turecka, Blaga - Vreno Bune 
– źródło krasowe, klasztor derwiszów, ruiny zamku, Mostar – kamienny Stary 
Most (UNESCO), bazar Kujundżiluk, ruiny fortu tureckiego, most Kriva ćuprija, 
meczet Karadjoz-Bej, meczet Kośkin-Mehmed Pasha, meczet Nesuh-Aga-Vucja-
kovic, wieża zegarowa. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, Wodospad Kravica – jeden z największych wodospadów
w Bośnii i Hercegowinie, Medjugorje – sanktuarium Królowej Pokoju, kościół św. 
Jakuba, wzgórze Podbrdo - miejsce objawień Maryjnych, Park Przyrody „Huto-
vo Blato” – jeden z najbogatszych w Europie rezerwatów ptaków błotnych (rejs 
łódką ok. 1 godz.). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Stolac – ruiny średniowiecznej twierdzy, most Podgradski, 
meczet Cesarski, meczet Podgradski, Radimlja - zespół kamiennych stećków 
(nagrobków), Neum – nadmorski kurort (jedyny w Bośnii i Hercegowinie) - pla-
żowanie i kąpiele w Morzu Adriatyckim. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd doliną Neretwy do Sarajewa – 
zwiedzanie miasta: Katedra p.w. Serca Jezusowego, miejsce zamachu na Fran-
ciszka Ferdynanda, kryty bazar - Bezistan, meczet Gazi Husrev-bega, grobowce 
islamskie, medresa Sejżukija, synagoga, wieża zegarowa – sahat kula, targ Ba-
śćarśija, studnia Sebilj – fragment pierwszego w Europie wodociągu, ratusz, czas 
wolny – zakup pamiątek, indywidualny posiłek. Dalszy przejazd doliną rzeki Bo-
sna. Przejazd nocny przez Chorwację i Węgry.
7 dzień: kontynuowanie podróży przez Słowację Planowany przyjazd do Polski 
ok. godz. 6.00, Rzeszów ok. godz. 7.30.

NR IMPREZY TERMIN CENA

51/W/15 10.08 - 16.08.2015 r. 1340 zł*
1370 zł

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

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

Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne 
opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 25 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7
Bośnia i Hercegowina
„Smak orientu”

Bośnia i Hercegowina
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 4.00, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię do miejsco-
wości Lugoj (ew. krótki spacer uliczkami miasta). Obiadokolacja, nocleg tran-
zytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wielkiego Tyrnowa przez przełom Dunaju „ Żela-
zne Wrota” – Turnu Severin (most graniczny na Dunaju) – Calafat–Vidin, Trojan – 
trzeci w Bułgarii pod względem wielkości monastyr z cudownym ikoną o trzech 
rękach, Wielkie Tyrnowo - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Wielkie Tyrnowo - unikalne stare cerkwie, pozostałość pa-
łaców carskich i siedziby patriarchy na wzgórzu Carewec u stóp rzeki Jantyr, 
Leskowec – degustacja win, Szumen - Meczet Tombut Dżamija z 1744 r. – naj-
wspanialsza świątynia muzułmańska w Bułgarii, Pliska - pierwsza pogańska 
stolica Bułgarii i jej zabytki: Wielki Pałac, Mały Pałac oraz Wielka Bazylika, Warna 
– mauzoleum króla W. Warneńczyka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Warna – c.d. zwiedzania: centrum miasta, katedra, park nad-
morski, Przylądek Kaliakria - dwukilometrowy cypel ze stromym wybrzeżem 
klifowym, Bałczik – pałacyk, letnia rezydencja z lat 1924-31 rumuńskiej królo-
wej Marii (z ogrodem botanicznym o wielkości 6,5 ha, 3 tysiące drzew, krzewów 
i 250 gatunków kaktusów), Monastyr Aładża – najsłynniejszy eremicki klasztor 
skalny i „katakumby” z czasów Justyniana Wielkiego. Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Nesebyr (UNESCO) - zwiedzanie miasta założonego przez 
Traków trzy tysiące lat temu (zachowane zabytki z XI – XIV w., wąskie uliczki, 
liczne cerkwie, tureckie łaźnie, greckie, rzymskie i bizantyjskie mury obronne,
Stara Zagora – spacer po najstarszej części miasta, Baczkowski Monastyr 
z 1083r.; drugi pod względem wielkości i znaczenia w Bułgarii. Przejazd do histo-
rycznego Plowdiwu - zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: śniadanie, Plowdiw – starożytne forum, rzymski stadion oraz meczet 
(tzw. piątkowy Dżumaja – całość to tzw. rezerwat architektoniczny Stare Miasto). 
Przejazd do Bańska - „Bułgarskie Zakopane”, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
7 dzień: śniadanie, Monastyr Rylski (UNESCO) z X wieku – zwiedzanie najwięk-
szego monastyru znajdującego się w górach Riły. Melnik – malowniczo położo-
ne centrum bułgarskiego winiarstwa, degustacja win w skalnej grocie. Powrót 
do Bańska przełomem rzeki Strumy. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Sofi ia – zwiedzanie sto-
licy Bułgarii; najważniejsze obiekty wszystkich okresów historycznych. Przejazd 
do Belgradu – krótki spacer uliczkami miasta – wzgórze zamkowe.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

29/W/15 07.08 - 15.08.2015 r. 1970 zł 
Wpisowe w kwocie 790 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

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

Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne 
opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 70 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9
Bułgaria. Wielkie Tyrnowo – Warna

– Nesebyr – Melnik – Sofi a

Bułgaria

9 dzień: śniadanie, powrót do Rzeszowa przejazd przez: Serbię, Węgry, Słowa-
cję. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 20.30, Rzeszów ok. godz. 22.00
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przyjazd do Plitvic - spacer po Parku Narodowym Plitvic-
kie Jeziora obejmującym 16  szmaragdowo-turkusowych jezior połączonych 
malowniczymi wodospadami i kaskadami. Park ten wpisany na listę UNESCO od 
1979 r. - położony tarasowo na długości 7 km nad rzeką Korana, otoczony jest 
lasami i kamiennymi wzgórzami. Przejazd kolejką turystyczną i rejs statkiem po 
jeziorze Kozjak. Przejazd w miejsce zakwaterowania na Riwierze Makarskiej lub 
na Wybrzeże Dalmatyńskie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, czas wolny lub fakultatywnie całodzienny rejs statkiem na 
wyspę lawendy Hvar oraz Półwysep Peljeśac (z grillowaną rybą, winem, rakiją). 
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka do Dubrownika - zwiedzanie miasta wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO - gdzie każdy budynek jest 
zabytkiem: Pałac Rektorów, Stradun, mury miejskie, klasztor franciszkanów z naj-
starszą czynną apteką z 1317 r., Pałac Sponza, Słup Orlanda, katedra NMP, kościół 
św. Błażeja – patrona miasta, studnia Onufrego. Ston - najdłuższy ciąg fortyfi ka-
cyjny w Europie. Powrót do hotelu w późnych godzinach wieczornych, obiado-
kolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Medjugorje - Góra 
Objawień (bez wyjścia), kościół św. Jakuba, Przejazd do Mostaru zwiedzanie 
starówka Kujundziluk, meczet, dom Biśćevića. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka: Split - zwiedzamy m.in.: Pałac Dioklecjana, Ka-
tedra św. Dujama, świątynia Jupitera, Trogir - miasteczko atrakcyjnie położone 
na niewielkiej wyspie zwane „Chorwacką Wenecją”, Veprice - Sanktuarium Matki 
Boskiej z Lourdes. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Prze-
jazd przez Chorwację i Węgry.
8 dzień: przejazd przez Słowację do Polski. Planowany powrót do Rzeszowa ok. 
godz. 8.00.

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

32/W/15 27.06 - 04.07.2015 r. 1720 zł

33/W/15 12.09 - 19.09.2015 r. 1390 zł*
1410 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Wycieczki fakultatywne: całodzienny rejs statkiem (z grillowaną rybą, wi-
nem, rakiją) stanowi koszt dodatkowy ok. 23 EUR/os.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz 
inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 85 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
2

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

8Mostar - Dubrownik, Medjugorje

Chorwacja
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. Obiadokola-
cja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, kontynuowanie jazdy. Przejazd Kanionem 
Moraca, Monastyr Moracy. Podgorica – przejazd przez stolicę, przejazd wzdłuż 
Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie – największego na Półwyspie Bałkań-
skim. Zakwaterowanie okolice Baru, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Baru – spacer wzdłuż wybrzeża największego 
portu Czarnogóry, dworek króla Mikołaja, tzw. Topolica otoczony egzotycznym 
ogrodem, Stary Bar – perła architektury, „młodszy brat” włoskiego Bari (brama 
miejska z X-XI w, kościoły św. Katarzyny i św. Venerandy, łaźnia turecka, ruiny 
katedry św. Jerzego, ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt, cytadela), Mirovi-
ca – jeden z najstarszych gajów oliwnych na świecie z liczącą sobie ponad 2 tys. 
oliwką. Czas wolny – plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka: taras widokowy nad wyspą św. Stefana (pano-
rama) - Budwa nazywana „małym Dubrownikiem” otoczona XV-wiecznymi mu-
rami, zwiedzanie katedry romańskiej z IX w., Kotor – miasto wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, położone nad Zatoką Kotorską po-
równywaną często do krajobrazu norweskich fi ordów, spacer po starym mie-
ście otoczonym murami obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra 
romańska św. Tripuna, kościół św. Łukasza przekształcony w cerkiew i ko-
legiata NMP, studnia miejska Karampana . Powrót do hotelu, czas wolny – pla-
żowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wy-
cieczka do Albanii: Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet Ethem Beja, 
Piramida (zewnątrz) - dawne muzeum Envera Hodzy, Kruja - zamek Skanderbe-
ga (zewnątrz), bazar - czas wolny ( możliwość zakupienia pamiątek), Szkodra 
- meczet ołowiany (panorama), kościół katedralny św. Stefana, zamek Rozafa, 
Jezioro Szkoderskie (widoczne z daleka z zamku). Powrót w miejsce zakwatero-
wania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka: Cetinje - pradawna stolica Czarnogóry, skąd rzą-
dziła dynastia Petrović, zwiedzanie dworu króla Mikołaja, Njegoseva Biljarda, 
Monastyr ze skarbcem w którym przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela i re-
likwie św. Piotra Cetińskiego. Przejazd do najwyżej położonego mauzoleum na 
świecie - mauzoleum Njegosza w górach Lovćen (Park Narodowy). Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, czas wolny – plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie rejs 
statkiem po Jeziorze Szkoderskim (ok. 6 godz.) – Park Narodowy. Rejs stat-
kiem rozpoczyna się od Wirpazaru, opłynięcie wyspy Grmozur na której znajduje 

NR IMPREZY TERMIN CENA

106/W/15 11.07 – 19.07.2015 r. 1630 zł

107/W/15 22.08 – 30.08.2015 r. 1630 zł

108/W/15 26.09 – 04.10.2015 r. 1510 zł*
1550 zł

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

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

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

Uwagi: bilety wstępu oraz przewodnicy miejscowi stanowią koszty dodatko-
wy ok. 35 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsa-
mości (dowód osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Czarnogóra

wycieczka objazdowa

Czarnogóra

się twierdza - „czarnogórska Alcatraz” . W pobliżu wyspy można zobaczyć różne 
gatunki ptaków (ok. 220). Po obejrzeniu wyspy przepłynięcie do serca jeziora 
gdzie znajduje się ukryta plaża „Pjeszczanac” - która jest dostępna tylko od stro-
ny wody. Regionalny obiad, czas wolny, plażowanie – kąpiel. W godzinach popo-
łudniowych powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, prze-
jazd przez: Serbię, Węgry.
9 dzień: przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 13.00.
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Zapraszamy Państwa do jednej z krain Republiki Czeskiej – na Morawy bogate 
w przepiękne zamki, malownicze miasteczka, jaskinie krasowe i słynne morawskie 
winnice. Na trasie wędrówki zwiedzimy pałace w Lednicach, Valticach i Kroměřižu 
wraz z bogato ukwieconymi ogrodami.
Warte zobaczenia jest Muzeum gobelinów, skansen w Kozlovicach oraz piękna, 
barokowa Bazylika w Velehradzie Nie zabraknie także czasu na degustację moraw-
skich win…

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Kroměřiža, 
jednego z piękniejszych miast w Czeskiej Republice, które wraz z Pałacem 
Arcybiskupim oraz pięknym ogrodem podzamkowym został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie Zamku wyposażonego w ekspo-
naty historyczne, pięknej sali rokokowej, biblioteki zamkowej oraz sali obrazów. 
Spacer po wyjątkowo urokliwych, o bogatej architekturze ogrodowej Ogrodach 
Podzamkowych oraz późno renesansowym Ogrodzie Kwiatowym z geome-
trycznie rozwiązanymi zagonami, pawilonem centralnym i kolonadą. Przejazd 
do Mikulova, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny spacer wokół piękne-
go i podświetlonego zamku na wzgórzu mikulowskim, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Areału Lednicko – Valtickiego parku krajobrazo-
wego zwanego „ogrodem Europy”, dawnej posiadłości rodziny Lichtensteinów. 
Lednice - neogotycki zamek otoczony parkiem, wpisany w 1996 roku razem 
z pałacem w sąsiedniej miejscowości Valtice na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Posiadłości te należały do arystokratycznego rodu Liechtensteinów, 
połączone są zabytkowym parkiem, na terenie którego znajdują się m.in. ruiny 
średniowiecznego gródka i antycznego akweduktu, minaret turecki oraz monu-
mentalny łuk zwycięstwa. Zwiedzanie ekspozycji winiarstwa Republiki Czeskiej 
połączone z degustacją w piwnicach zamku w Valticach. Zwiedzający ma moż-
liwość wyboru kilku programów degustacyjnych, tzw. „wolną degustację”, gdy 
może dowolnie kosztować niemal wszystkie wina z Salonu (oprócz kolekcji spe-
cjalnych), albo może skorzystać z kilku rodzajów degustacji kierowanych przez 
sommeliera. Powrót do Mikulova. Zwiedzanie historycznego, kulturalnego, tu-
rystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou, którego dominantą jest zamek 
usytuowany na wzgórzu. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do m. Valašské Meziříčí zwanego Wołoskimi Ate-
nami z gotycko-renesansowym kościołem św. Jakuba, renesansowym ratuszem 
kraseńskim i emiprycznym zamkiem Kinskich. Zwiedzanie unikalnej morawskiej 
manufaktury gobelinowej. Manufaktura zajmuje się fachowym restaurowaniem 
zabytkowych i tkaniem nowych gobelinów. Zwiedzanie skansenu w Kozlovi-

NR IMPREZY TERMIN CENA

04/W/15 29.05 - 31.05.2015 r. 570 zł*
590 zł

05/W/15 25.09 - 27.09.2015 r. 570 zł*
590 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 2 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śnia-
dania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób 
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, rejs statkiem, przewodnik miejscowy oraz inne opłaty 
obligatoryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 800 CZK/os. (korony czeskie). 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
2

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3
Morawska kraina bogata w piękne zamki
i smaczne wina

Czechy

cach z wiernie zachowaną szkołą trywialną z roku 1785r. W klasie są rozstawio-
ne tradycyjne drewniane ławki i harmonium, na ścianach wisi zespół obrazów 
dydaktycznych Amerlinga, a na miejscu honorowym widnieje portret cesarza. 
Ciekawe informacje można zapisywać na tabliczkach łupkowych. Zwiedzanie 
ekspozycji sztuki sakralnej i spotkanie przy kufl u piwa w wołoskim piwowarze. 
Przejazd do Velehradu, najważniejszego miejsca pielgrzymkowego w Repu-
blice Czeskiej. Miejsce jest związane z patronami Europy; św. Cyrylem i Meto-
dym. To także pierwsze miejsce, które odwiedził papież Jan Paweł II po upadku 
żelaznej kurtyny w Czechosłowacji w 1990 roku. Zwiedzanie wnętrza Bazyliki. 
Powrót do kraju przez Cieszyn (przejście graniczne), Kraków do Rzeszowa ok. 
godz. 24:00.
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CzechyCzechyProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Kraków – Katowi-
ce – Ostrava do m. Blansko k/Brna - zwiedzanie pięknej Jaskini Punkwiowej 
z urokliwą Przepaścią Macochy (spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). 
Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Pragi - zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi. Dzielnica Mała Strona z Hradczanami; 
klasztor na Strachowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac 
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas 
wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego 
baroku - kościół św. Mikołaja, kościół karmelitański, kamienny Most Karola. 
Obiadokolacja w restauracji malostranskiej. Spacer po ogrodzie hrabiego 
Waldsztajna . Wieczorny spektakl „światło - woda - dźwięk” -  „Krziżikowe 
Fontanny”. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO): Królewski Trakt - Stare Mia-
sto; Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uni-
wersytet Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem 
Orloj. Czas wolny (dla chętnych możliwość udziału we mszy św. w j. polskim), 
zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodo-
wym. Wyjazd (ok. godz. 14.30) z Pragi w trasę powrotną do kraju. Przyjazd do 
Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 6:00. Przejazd trasą: Rzeszów, Kraków, Katowice, 
Cieszyn do Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwie-
dzanie pięknej Starówki z zabytkiem „UNESCO” - Kolumną św. Trójcy, zegara 
Orloj na wieży ratusza, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych ryn-
ków z fontannami. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd przez Brno do Pragi 
- zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO): Królewski Trakt - Stare Mia-
sto; Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uni-
wersytet Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem 
Orloj. Czas wolny, dzielnica żydowska „Jozefov” z unikatowym cmentarzem 
i synagogami. Spacer nabrzeżem Wełtawy na XIV wieczny, kamienny Most 
Karola. Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Zwiedzanie Placu Wacława 
z pomnikiem patrona kraju (dla chętnych rejs statkiem po Wełtawie), nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi. Dzielnica Mała Strona z Hradczanami; 
klasztor na Strachowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac 
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas 
wolny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego 
baroku - kościół św. Mikołaja, kościół karmelitański, spacer po ogrodzie hra-
biego Waldsztajna. Obiadokolacja w restauracji malostranskiej, nocny spek-
takl „światło - woda - dźwięk” – „Krziżikowe Fontanny”, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd z Pragi do Polski. Przejazd do m. Blansko k/Brna 
- zwiedzanie Jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepaścią Macochy (spływ łód-
kami korytem rzeczki Punkwi). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00. 

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie:
2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, rejs statkiem, przewodnik miejscowy oraz inne opłaty
obligatoryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 650 CZK/os. (korony czeskie).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

45/W/15 01.05 - 03.05.2015 r. 680 zł

46/W/15 17.07 - 19.07.2015 r. 680 zł

47/W/15 18.09 - 20.09.2015 r. 660 zł*
680 zł

48/W/15 09.10 - 11.10.2015 r. 650 zł

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

43/W/15 04.06 - 07.06.2015 r. 850 zł

44/W/15 13.08 - 16.08.2015 r. 800 zł*
820 zł

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

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

Uwaga: bilety wstępu, rejs statkiem, przewodnik miejscowy oraz inne opłaty obli-
gatoryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 900 CZK/os (korony czeskie).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać waż-
ny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Praga – 3 dni

Praga – 4 dni

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

3

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
2
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Jeleniej Góry 
- miasto, którego założenie polska tradycja przypisuje Bolesławowi III Krzywo-
ustemu. Zwiedzanie Rynku otoczonego zespołem zabytkowych rokokowych 
i barokowych kamieniczek, klasycystycznego Ratusza z XIII wieku oraz fontanny 
z barokowym posągiem Neptuna. Szklarska Poręba – największa stacja klima-
tyczna Dolnego Śląska z Wodospadem Szklarki i Wodospadem Kamieńczyka. 
Obiadokolacja. Przejazd do hotelu w okolicach Děčina (po stronie czeskiej), za-
kwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Szwajcarii Saksońskiej w godz. porannych. Ba-
stei wspaniały widok z punktu widokowego na Dolinę Łaby (wysokość ok. 200 
m.). Zwiedzanie potężnej twierdzy saksońskiej Köenigstein (nigdy nie zdobytej, 
największej w Niemczech). Przejazd zabytkowym tramwajem w Dolinę Kirnitsch, 
zwiedzanie Jaskini Kuhstall i pięknej panoramy ze wzgórza. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Szwajcaria Czeska: wyjątkowy zabytek przyrody - Pravčic-
ká brána (Prawczicka Brama), spacer na największą naturalną bramę skalną 
(z piaskowca) znajdującą się na naszym kontynencie. Spływ łodziami malow-
niczym przełomem rzeki Kamenice - głęboką doliną rzeczną wyżłobioną ero-
zyjną działalnością rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców 
środkowego turonu. To jedna z wielu atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii 
- gdzie wzdłuż wodnego biegu rzeki układają się piaszczyste aluwialne osady. 
Powrót do Děčina, wieczorny spacer po malowniczym rynku miasta.
Obiadokolacja,nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Drezna, zwiedzanie „miasta baroku”: spacer po 
Starówce, Zwinger - architektoniczny klejnot miasta. Powrót do kraju przez Zgo-
rzelec, Legnicę, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 
3.00 (dnia następnego).

NR IMPREZY TERMIN CENA

49/W/15 02.07 – 05.07.2015 r. 850 zł

50/W/15 10.09 – 13.09.2015 r. 850 zł

Wpisowe w kwocie 340 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 3 noclegi w hotelu*** (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śnia-
dania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób 
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, przewodnik miejscowy oraz inne opłaty obligatoryjne 
stanowią koszt dodatkowy ok. 20 zł/os. oraz 40 EUR/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4Szwajcaria saksońska i czeska

Czechy - Niemcy
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Polskę (obiad przed granicą niemiecką) 
i Niemcy. Planowany przyjazd do hotelu w Niemczech w godzinach wieczor-
nych, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Wielkie Księstwo Luksemburg (UNESCO)- zwiedzanie mia-
sta m.in.: bastiony na skale Bock, Plac Konstytucji, katedra Najświętszej Marii 
Panny, przejazd do Paryża - Dzielnica Montmartre (spacer od Placu Pigalle przez 
Wzgórze Montmartre do Moulin Rouge): Plac Pigalle, Rue des Martyrs, Marché 
St Pierre, Bazylika Sacre Coeur, Kościół św. Piotra, Plac artystów du Tertre, Moulin 
Rouge. Czas wolny - obiadokolacja, przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem przez najpiękniejsze place Paryża: Plac 
Bastylii z nowoczesnym gmachem opery, Plac Vendome z hotelem Ritz, domem 
w którym mieszkał i zmarł Fryderyk Chopin, kolumna z posągiem Napoleona, 
Plac Republiki, Plac Zgody (Place de la Concorde) z 3200-letnim obeliskiem 
z Luksoru. Awangardowe Centrum Pompidou i słynną fontanną Strawińskiego 
oraz dzielnica Les Halles, wjazd na wieżę Eiffl  a, czas wolny – obiadokolacja. Paryż 
nocą - rejs statkiem po Sekwanie. Powrót w miejsce zakwaterowania, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Wersal (UNESCO)- zwiedzanie kompleksu pałacowego, spa-
cer po ogrodach. Powrót do Paryża i c.d. zwiedzania: Dzielnica Łacińska: Pałac 
Luksemburski, Pantheon - w krypcie spoczywa m.in.: Maria Skłodowska-Curie, 
College de France w którym wykładał Adam Mickiewicz, Bulwary św. Michała, 
wyspa City z katedrą Notre Dame, Pont Neuf – najstarszy most Paryża, Centrum 
Pompidou – centrum sztuki i kultury nowoczesnej, czas wolny, obiadokolacja. 
Powrót w miejsce zakwaterowania, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Loary (UNESCO) słynącej z pięknych zam-
ków. Ambois - zamek z kaplicą św. Huberta, w której znajduje się grobowiec Le-
onardo da Vinci. Przejazd do zamku Chenonceau – nad rzeką Cher, często nazy-
wany także Zamkiem Dam. Zwiedzanie zamku Chambord - to największy z zam-
ków w dolinie Loary, arcydzieło francuskiego renesansu w którym swój udział miał 
prawdopodobnie Leonardo da Vinci. Obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd środkami komunikacji miejskiej, Luwr - jedno z naj-
starszych i najważniejszych na świecie muzeów w którym znajdują się dzieła: 
Stela Naramsina, posągi Gudei, Siedzący skryb, Wenus z Milo, Madonna kanclerza 
Rolin, Mona Lisa, Oszust z asem karo, Zbuntowany niewolnik. Muzeum d’ORSAY 
z obrazami największych impresjonistów: Claude Monet - Maki w pobliżu Argen-
teuil 1873, Édouard Manet - Śniadanie na trawie 1863, Eugène Burnand - Uczniowie 
Piotr i Jan idący do grobu w poranek wielkanocny 1898. Obiad, czas wolny, w go-
dzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przejazd przez terytorium Niemiec 
7 dzień: przyjazd do Polski ok. godz. 9.00, planowany przyjazd do Rzeszowa
ok. godz. 18.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

55/W/15 04.07 – 10.07.2015 r. 1480 zł

56/W/15 15.08 – 21.08.2015 r. 1480 zł

57/W/15 19.09 – 25.09.2015 r. 1460 zł*
1480 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 600 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów (pokoje 2,3 os. z łazienkami) [1 nocleg 
w hotelu w Niemczech, 4 noclegi w Paryżu lub w okolicy w hotelu **/***], wy-
żywienie: 5 śniadań, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób 
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwagi: bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty (np. przewodnicy miej-
scowi, bilety komunikacji miejskiej) stanowią koszty dodatkowy ok. 135 EUR/os.
Dopłata do 4 obiadokolacji i 2 obiadów stanowi koszt dodatkowy 290 zł/os. Posiłki 
w Paryżu są w restauracji samoobsługowej i obejmują: przystawki, dania główne 
oraz deser (każde danie do wyboru z kilku pozycji). Napoje do obiadokolacji są 
dodatkowo płatne. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wyciecz-
ki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6 Paryż i zamki nad Loarą

Francja

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Słowację, Węgry. Zakwaterowanie 
i  obiadokolacja w  okolicach Belgradu.(ewentualne krótkie zwiedzanie Belgra-
du). Nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Skopje - krótkie zwiedzanie miasta, dojazd na 
Riwierę Olimpską okolice miejscowości Olimpic Beach. Zakwaterowanie w hote-
lu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka do   Kalambaki.   Po drodze   postój w   Wąwo-
zie  Tembi poświęconemu  Apollinowi,  sanktuarium  św. Paraskwi. Zwiedzanie  
Meteorów (UNESCO) – bizantyjskie  klasztory na niedostępnych skałach, wizyta 
w wytwórni ikon i pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Odpoczynek na 
plaży. Nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka do miasteczka pod Olimpem Litohoro, przejście 
odcinkiem wąwozu w kierunku Olimpu, Dion - stolica  starożytnej  Macedonii. 
Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Delf (UNESCO) - zwiedzanie świętego miejsca 
starożytnych Greków - Święty Krąg, gdzie słynna Pytia przepowiadała przy-
szłość, Źródło Kastalskie, Tolo, muzeum. Przejazd do hotelu koło Koryntu. Za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Przejazd na Peloponez. Postój nad Kanałem Korynckim. 
Zwiedzanie Myken (UNESCO) - stolica Atrydów – słynna Brama Lwic, Grób Aga-
memnona, muzeum, przejazd do   Nafplio – spacer po starej stolicy, przejazd 
do  Epidauros (UNESCO) – największy i najlepiej  zachowany  amfi teatr  Grecki. 
Obiadokolacja połączona z wieczorem greckim w tawernie. Powrót do hotelu, 
nocleg.
7 dzień: śniadanie. Ateny (UNESCO) - zwiedzanie   miasta: wzgórze Akropolu 
w tym – Partenon, Propyleje, Świątynia Nike, Erechtejon z Kariatydami, Muzeum 
Akropolu, marmurowy Stadion Olimpijski, zmiana  warty przed Parlamentem, 
Łuk Hadriana. Wyjazd w stronę Riwiery Olimpu po drodze postój w Termopi-
lach przy pomniku króla Sparty  Leonidasa który na czele 300 Spartan zatrzymał  
perska armię. Przejazd na Riwierę Olimpską. Zakwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja. 
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd nocny 
przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację.
10 dzień: śniadanie w trasie (suchy prowiant). Przejazd przez Słowację – przerwa 
na posiłek (obiad). Przyjazd do Polski ok. godz.  16.30, Rzeszów ok. godz. 18.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

42/W/15 27.06 – 06.07.2015 r. 2100 zł
Wpisowe w kwocie 840 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, wyżywienie: 9 śniadań (w tym jedno w postaci suchego prowiantu), 
9 obiadokolacji (w tym jedna połączona z wieczorem grecki), 1 obiad na trasie 
powrotnej np. w Koszycach, 8 noclegów [7 w hotelach **/*** (pokoje 2 i 3 osobo-
we z łazienkami) + 1 nocleg tranzytowy na terenie Serbii], ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.

Uwaga: pilot udziela wyjaśnień na całej trasie za wyjątkiem wnętrz.
Bilety wstępu oraz przewodnicy miejscowi stanowią koszt dodatkowy
ok. 80 EUR/os. Dopłata do wieczoru greckiego - 20 EUR/os. Kolejność zwiedzanych 
obiektów może ulec zmianie  Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny doku-
ment tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

10Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez

Grecja
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przekroczenie granicy. Klasztor w Pożajściu (największy na Litwie 
zespół klasztorny, pokamedulski w stylu barokowym), zwiedzanie centrum 
Kowna - stare miasto: zamek, klasztor Bernardynów, Rynek, klasztor Jezu-
itów, Ratusz, Dom Perkuna, kościół Witolda, bulwary nad Niemnem, kate-
dra św. Piotra i Pawła, Nowe Miasto: al. Wolności, kościół św. Michała Archa-
nioła. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Kiejdan - zwiedzanie cen-
trum miasta: kościół karmelitów, zbór kalwiński, zbór luterański, zespół do-
mów mieszkalnych, zespół synagog, przejazd do Szawli (Góra Krzyży). Ryga 
- zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie centrum Rygi (UNESCO)– m.in.: zamek, ka-
tedra św. Jakuba, Sejm, koszary Jakuba, baszta prochowa, pomnik Wolności, 
Mała i Wielka Gildia, Konventa Seta, Kościół św. Jana, kościół św. Piotra, Dom 
Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, katedra NMP. Bo wyboru muzea: Komuni-
kacji, Narodowe (galeria obrazów), lotnictwa lub skansen. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocny spacer po Rydze, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Siguldy - zamki w Kri-
muldzie i Turaidzie, przejście przez Park Narodowy Gauji (Jaskinia Gutma-
na), przejazd do Tartu (Dorpatu) - zwiedzanie centrum miasta m.in.: most 
Kaarsild, Raekoja Plats, Ratusz, Uniwersytet, Wzgórze Toomemagi z ruinami 
katedry św. Piotra i Pawła, mosty Anielski i Diabelski. Przejazd do Tallina - za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Tallin (UNESCO) - zwiedzanie m.in.: Toompea (górne 
miasto): zamek z basztą Hermana, sobór Aleksandra Newskiego, katedra 
Toomkirik, Dolny Rynek, All-Linn, dolne miasto: baszta „Kiek In de Kok”, 
uliczki: Krótka, Długa Noga, Pikk, klasztor Dominikanów, kościół św. Olafa, 
baszta „Gruba Małgorzata”, Górny Rynek, Ratusz, brama Viru. Do wyboru 
muzea: Estońskie Muzeum Morskie, Estońskie Muzeum Sztuki. Przejazd 
przez dzielnice olimpijską Pirita. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocny 
spacer po Tallinie, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wilna (po drodze krótki 
postój na plaży nad zatoką Ryską). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, zwiedzanie Wilna (UNESCO) - m.in.: Góra Trzykrzyska, 
kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Ostra Brama, cerkiew św. Ducha, ko-
ściół św. Trójcy (Bazylianów), Ratusz, ul. Stiklu, kościół Dominikanów, kościół 
Miłosierdzia Bożego, Uniwersytet, kościół św. Janów, pałac prezydencki, ul. 
Zamkowa, katedra, zaułek bernardyński, kościół św. Anny, dzielnica Zarze-
cze. Do wyboru: cmentarz na Rossie lub na Antokolu. Muzeum A. Mickie-
wicza. Kolacja regionalna (w centrum miasta lub w dzielnicy Belmonte). 
Nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Trok - zwiedzanie zam-
ku, degustacja kibinów (we własnym zakresie). Planowany powrót do Polski 
ok.14.00, Rzeszów ok. godz. 1.00 (dnia następnego).

NR IMPREZY TERMIN CENA

160/W/15 3.07 - 11.07.2015 r. 1770 zł*
1790 zł 

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 7 noclegów w hotelach /**/*** (pokoje 2,3 os. z łazienka-
mi), wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwagi: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi, dopła-
ta do kolacji regionalnej oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy 
ok. 60 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport).

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

111/W/15 04.06 - 07.06.2015 r. 790 zł

112/W/15 12.08 - 15.08.2015 r. 790 zł

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

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

Litwa
Wilno - Troki - Kowno

Kraje Nadbałtyckie
Litwa, Łotwa, Estonia
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd trasą: Rzeszów , Kraków, Katowice, Cieszyn do 
Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięknej 
Starówki z zabytkiem (UNESCO) - Kolumną św. Trójcy, zegara Orloj na wieży ra-
tusza, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. Czas 
wolny. Przyjazd przez Brno, Wiedeń i austriacką Dolinę Dunaju do hotelu w okoli-
cach Salzburga, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie miasta Mozarta – Salzburga (UNESCO) m.in. pałac 
arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na której 
znajduje się Dom Mozarta, Katedra św. Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom 
urodzenia Mozarta, Arcyopactwo św. Piotra, czas wolny na salzburskiej starówce. 
Przejazd autostradą alpejską do miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee w Ba-
warii, rejs statkiem na wyspę Herreninsel. Spacer po urokliwym parku do zamku 
Herrenchiemsee (największego zamku Ludwika Bawarskiego) będącego wierną 
kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach zdobionych fontannami, rejs po-
wrotny na stały ląd. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zamki Ludwika II Bawarskiego; zwiedzanie zamku Linderhof 
otoczonego imponującymi ogrodami łączącymi w sobie style baroku i włoskie-
go renesansu, w którym król spędził sporą część życia. Widok na zamek Hohen-
schwangau, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. Spacer na wzgórze, 
gdzie wśród przepaści i jezior położony jest baśniowy zamek Neuschwanstein. 
Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika II - symbolu zamków bawar-
skich, który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na Most Marii - Marienbrücke, 
przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z wodospa-
dem na dnie (dla chętnych zejście Wąwozem Rzeki Pullat), czas wolny na zakup 
pamiątek. Wizyta w centrum uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, które ze 
względu na odbywające się w nim musicale na temat króla Ludwika II nazywane 
jest miasteczkiem musicalowym, spacer po starówce położonej na tle skalistych 
szczytów. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Bawarii - Monachium, 
spacer po rozległych ogrodach pałacowych Pałacu Nymphenburg, miejsca na-
rodzin króla Ludwika Bawarskiego. Przejazd metrem do centrum miasta i zwie-
dzanie monachijskiej starówki: wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – Kościele 
Mariackim będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary 
Ratusz, Odeonsplatz – miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym 
pochowana jest polska księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskie-
go, Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodo-
wej. Najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która zasłynęła jako 
ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej właśnie wygłaszał wielogodzinne 

NR IMPREZY TERMIN CENA

132/W/15 10.05 - 14.05.2015 r. 1090 zł*
1110 zł

133/W/15 12.08 – 16.08.2015 r. 1100 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 440 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

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

Uwaga: bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz inne obligatoryjne opłaty 
stanowią koszt dodatkowy ok. 60 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

5
Bawaria – w alpejskiej krainie
baśniowych zamków

Niemcy

mowy, obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo 
przyzwoitych cenach oraz piwa Massbier podawanego w wielkich litrowych ku-
fl ach. Czas wolny na monachijskiej starówce. W godzinach wieczornych (ok. godz. 
21:00) wyjazd do Polski. Przejazd przez Salzburg, Wiedeń, Brno, Ostrawę, Kraków.
 5 dzień: planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz.10.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Poznania. Zwiedzanie centrum miasta: 
Ostrów Tumski – kolebka polskiej państwowości i polskiego chrześcijaństwa – 
siedziba pierwszych władców Polski; Mieszka I i Bolesława Chrobrego, miejsce 
gdzie istniał gród stołeczny, a następnie powstała pierwsza katedra. Katedra, 
Psałteria, Kościół NMP. Stary Rynek – renesansowy Ratusz (z  zewnątrz), Domy 
Budnicze, Pręgierz, Waga Miejska. Fara – zaliczana do najbardziej okazałych ba-
rokowych zabytków sakralnych w Polsce wraz z organami Friedricha Ladegasta, 
kompleks pojezuicki. Czas wolny na Starówce na degustację specjału regional-
nego – rogala świętomarcińskiego. Przejazd w miejsce zakwaterowania przed 
granicą polsko-niemiecką, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Berlina (UNESCO). Zwiedzanie miasta: East 
Side Galery – najdłuższy zachowany odcinek muru berlińskiego, Plac Aleksan-
dra z Wieżą Telewizyjną i Ratuszem Czerwonym, Aleja Unter den Linden, Forum 
Fridericianum: Opera, Neue Wache – symboliczny pomnik ofi ar wojen i despo-
tyzmu, Uniwersytet Braci Humboldt, plac Operowy – niemy świadek palenia 
książek w 1933 r., Katedra katolicka św. Jadwigi, Katedra Berlińska, Wyspa Mu-
zeów. Muzeum Pergamońskie z ołtarzem i babilońską bramą Iszar. Reichstag 
– odrestaurowana po wojennym zniszczeniu siedziba Parlamentu zjednoczo-
nych Niemiec. Nowoczesna Dzielnica Rządowa z Urzędem Kanclerskim, Brama 
Brandenburska (zbudowana w 1791 r. jako łuk triumfalny), Pomnik Pomordo-
wanych Żydów Europy. Czas wolny na Placu Poczdamskim, Muzeum Techniki 
– ekspozycja ukazująca rozwój myśli technicznej na przestrzeni wieków – ok. 40 
wagonów kolejowych i lokomotyw, lotnictwo – od balonów do nowoczesnych 
maszyn, żaglówki, pozostała wystawa związana jest z muzyką, fi lmem, telewizją, 
fotografi ą, papiernictwem, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, itp. Kudamm 
– kościół Pamięci Cesarza Wilhelma. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Poczdamu położonego na południowy zachód 
od Berlina, wśród łagodnych wzgórz, nad brzegiem Haweli i kilku jezior. Zwie-
dzanie Pałacu Cecilienhof (w 1945 roku podpisano w nim Układ Poczdamski). 
Zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci (UNESCO), spacer po 
parku składającym się z kilku różnorodnych ogrodów, pomników i fontann, 
egzotycznych pawilonów oraz barokowych pałaców – zwiedzanie wnętrz pała-
cu. Przejazd przez rosyjską dzielnicę Aleksandrówkę do centrum miasta; Brama 
Brandenburska, Dzielnica Holenderska, Kościół katolicki św. Piotra i Pawła. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Branitz - zwiedzanie Parku Księcia Pücklera. 
Zwiedzanie manufaktury czekolady „Con� serie Felicitas” w Hornow (degusta-
cja i zakupy czekolady belgijskiej). Przejazd do Lübbenau – przejście na wyspę 
Lehde. Wycieczka łodzią kanałami Szprewy. Wieczór Szprewaldzki w restauracji 
„Quapenschanke” ;powitanie chlebem, solą oraz likierem szprewaldzkim (menu; 

NR IMPREZY TERMIN CENA

134/W/15 03.06- 07.06.2015 r. 850 zł

135/W/15 19.08- 23.08.2015 r. 850 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 os. z łazienkami) w Słubicach 
lub okolicy, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwagi: bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne koszty obligatoryjne 
stanowią koszt dodatkowy ok. 100 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posia-
dać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

5
Poznań, Berlin, Poczdam,

piramidy Pücklera i „Niemiecka Wenecja”

Niemcy

dziczyzna z borówkami, pieczenie wieprzowe, ryby, pasztety, pyry z gzikiem, 
ogórki, pieczywo) , program folklorystyczny – muzyka do tańca. Ok. godz. 23.00 
wyjazd do kraju.
5 dzień: przyjazd do Polski ok. godz. 0.30. Rzeszów ok. godz. 8.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
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Niemcy

Polska - Niemcy

Niemcy

Polska - Niemcy

„Striezelmarkt” to najstarszy i bez wątpienia najciekawszy jarmark bożonarodzenio-
wy w stolicy Saksonii. Co roku przyciąga ok. 2 mln turystów. Tutaj poczujecie Pań-
stwo magię świąt zaczarowaną w fantastycznym smaku strucli i ciast z bakaliami. 
Pierwszy tego typu jarmark, którego tradycja sięga aż XV wieku zorganizowano 
właśnie w Dreźnie, a swoją nazwę zawdzięcza drożdżowej, plecionej strucli „Striezel” 
(tradycyjne ciasto z bakaliami, które każdy powinien skosztować). Jarmark bożona-
rodzeniowy to wyjątkowa okazja do zapoznania się w oryginalnymi rękodziełami: 
zabawkami z drewna, łużyckimi wyrobami garncarskimi, barwnymi tkaninami 
i pięknymi ozdobami choinkowymi. Niepowtarzalny nastrój tworzą festyny i parady, 
największa na świecie świąteczna 14-metrowa piramida i jodłowe choinki...

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Świdnicy – zwiedzanie barokowego Kościoła 
Pokoju (UNESCO). Przejazd do Bolkowa - zwiedzanie wzniesionego na wzgórzu 
zamku, powstałego za panowania Bolka I, z jedyną na ziemiach polskich cztero-
kondygnacyjną wieżą obronną. Przejazd do Jeleniej Góry – obiadokolacja w re-
stauracji. Zwiedzanie historycznego i malowniczego miasta na Dolnym Śląsku. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Miśni - spacer po Starym Mieście i Wzgórzu Ka-
tedralnym z zewnątrz, Manufaktura Miśnieńska i Muzeum Porcelany – proces 
produkcji. Przejazd do Drezna, zwiedzanie miasta: Zwinger - architektoniczny 

NR IMPREZY TERMIN CENA

06/W/15 05.12 - 06.12.2015 r. 540 zł

07/W/15 12.12 - 13.12.2015 r. 540 zł

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

120/W/15 25.06 - 28.06.2015 r. 970 zł

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

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

Uwaga: bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligato-
ryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 65 EUR/os., ok. 50 PLN/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport).Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Miśnia i Drezno
„Jarmark Adwentowy” 
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Piramidy Dolnych Łużyc -
„Niemiecka Wenecja”
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 1.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Wrocław do 
stolicy Saksonii – Drezna. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem; Stare Miasto, 
ratusz z pozłacaną fi gurą Rathausmann, Szklana Manufaktura Volkswagena, 
dzielnica Blasewitz, panorama Łaby z trzema zameczkami: Albrechtsberg, Eck-
berg i Villa Stockhausen. Dzielnica Neustadt, Pfunds Molkerei -”najpiękniejszy 
sklep mleczarski świata”, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. Spacer po 
ulicach drezdeńskiej starówki: piękny Theaterplatz, Opera Sempera, Zwinger 
oraz kościół Hofkirche (dziś katedra) wzniesiony przez Augusta Mocnego, 
Pałac Taschenberg, Fürstenzug. Promenada spacerowa „Brühlsche Terasse”, 
Zamek Residenzschloss, Kościół Frauenkirche. Czas wolny na Jarmarku Ad-
wentowym na świątecznych zakupach i spacerach po wspaniale udekorowa-
nych uliczkach miasta (dla chętnych możliwe indywidualne zwiedzenie Galerii 
Starych Mistrzów). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
Niemcy.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Manufaktury porcelany w Miśni i jej zwie-
dzenie. Spacer po urokliwej Starówce miśnieńskiej ozdobionej katedrą 
i zamkiem Albrechtsburg - czas wolny na zakupy. Obiadokolacja na trasie 
powrotnej do kraju. Powrót przez Zgorzelec, Wrocław, Katowice, Kraków do 
Rzeszowa ok. godz. 24.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 1 nocleg w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 1 śniadanie i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, przewodnik miejscowy oraz inne opłaty obligato-
ryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

klejnot miasta z barokową rezydencją Augusta Mocnego i galerią obrazów 
Starych Mistrzów, Opera, Albertinum - dawna zbrojownia i Muzeum Rzeźby, 
galeria malarstwa Nowych Mistrzów. Przejazd do hotelu w Cottbus - zakwa-
terowanie, obiadokolacja. Wyjazd do Forst na Dni świąteczne Ogrodu Ró-
żanego (12000 ogrodów tematycznych). Noc iluminacji świetlnych (bardzo 
romantyczna impreza z muzami, aktorami i muzykami pojawiającymi się 
między pergolami i rzeźbami w różanym ogrodzie - wybór Królowej Róż). 
Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Branitz - zwiedzanie Parku Księcia Pücklera. 
Wycieczka łodzią kanałami Szprewy w miejscowości Burg. Zwiedzanie manu-
faktury czekolady „Con� serie Felicitas” w Hornow (degustacja i zakupy czeko-
lady belgijskiej). Zwiedzanie olbrzymiej szklanej piramidy „Cristalica” – sklep 
fi rmowy, zakupy. Przejazd do Cottbus – obiadokolacja. Dni świąteczne Ogro-
du Różanego w Forst - prawdziwy raj dla miłośników róż – wieczorna im-
preza „Noc tysiąca świateł” – program kulturalny. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie Panoramy Racła-
wickiej - olejnego malowidła J. Styki i W. Kossaka przedstawiającego zwy-
cięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. Zwiedzanie miasta 
z miejscowym przewodnikiem - Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi ka-
mieniczkami, perła miasta - Ostrów Tumski. Czas wolny na spacer po Starym 
Mieście. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 24.00.
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Trójmiasto to rozległa aglomeracja łącząca trzy miasta, leży niedaleko ujścia 
Wisły do Bałtyku. Trójmiasto cechuje wyjątkowe połączenie przeszłości z teraź-
niejszością: tysiącletni, zawsze postępowy i  kosmopolityczny, pełen wspania-
łych zabytków Gdańsk, Sopot jako modny ośrodek wypoczynkowo – sanato-
ryjny, który w porównaniu z sąsiadami jest najmniejszy ale za to jest on naj-
ważniejszym ośrodkiem kulturalnym oraz Gdynia: młode, dynamiczne miasto 
portowe.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) - stanowisko „M” o godz. 5.00, przejazd do Torunia (UNESCO) – krótkie 
zwiedzanie miasta: Rynek Staromiejski i Nowomiejski, ratusz, pomnik i dom 
Kopernika, katedra świętych Janów, ruiny zamku krzyżackiego. Przejazd do 
Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Oliwa – koncert organowy zwiedzanie katedry i parku. 
Przejazd do Gdańska - rejs statkiem pirackim na Westerplatte (cmentarz po-
ległych żołnierzy polskich, wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża). Zwie-
dzanie Gdańska; Pomnik Trzech Krzyży, Droga Królewska Muzeum Burszty-
nu, Kościół Mariacki z wejściem na wieżę, ulica Mariacka, Długie Pobrzeże 
z Żurawiem. Stare Miasto - droga królewska, Zielona Brama, spacer nad Mo-
tławą, Zbrojownia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Sopotu - spacer po najdłuższym w Europie 
drewnianym molo, deptak na ul. Bohaterów Monte Cassino (Krzywy Domek, 
fontanna Jasia Rybaka, Dom Zdrojowy), Opera Leśna. Zwiedzanie Gdyni - 
Skwer Kościuszki, oceanarium, Błyskawica - Muzeum Marynarki Wojennej, 
ew. rejs statkiem po porcie handlowym i wojennym. Spacer po ul. Święto-
jańskiej, ewentualnie czas wolny na plaży w Gdyni, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Malborka (UNESCO), zwiedzanie najwięk-
szej w Europie, XII wiecznej gotyckiej twierdzy krzyżackiej w Malborku. Pla-
nowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

145/W/15 14.05 - 17.05.2015 r. 690 zł

146/W/15 09.07 - 12.07.2015 r. 690 zł
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł).

Uwagi: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, rejsy statkami 
oraz przewodnik miejscowy stanowią koszt dodatkowy ok. 120 zł/os. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie.

PolskaPolskaProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 5.00. Mrągowo – duży ośrodek turystyczny, koja-
rzony z Piknikiem Country, Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Ka-
baretową. Spacer promenadą nad jeziorem Czos do amfi teatru, zwiedzanie 
zabytkowego centrum miasta, wieża Bismarcka, dla dzieci pobyt w miastecz-
ku westernowym „Mrongoville”, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Kętrzyn - gotycki zamek krzyżacki, Muzeum Mazurskie 
w Owczarni, Gierłoż - kwatera główna Hitlera tzw. Wolfschanze (Wilczy Sza-
niec), Park Zabytków Warmii i Mazur, Święta Lipka - zwiedzenie sanktuarium 
Maryjnego, Giżycko - Twierdza Boyen, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Mikołajki – okrzyknięte perłą i stolicą letnią Mazur, poło-
żone w sercu Krainy Wielkich Jezior. Spacer promenadą nad jeziorem Mikołaj-
skim obok portu jachtowego, kościół ewangelicki (z zewnątrz), rejs statkiem 
z Mikołajek do Rucianego Nidy (z krótkim wpłynięciem na jezioro Śniardwy). 
Spływ łodziami w staro-mazurskim stylu po rzece Krutynia, jednej z najpięk-
niejszych rzek Polski. Wioska Galindów – kraina zwana Mazurskim Edenem, 
nawiązuje do plemienia Galindów, które przed wiekami zamieszkiwało ob-
szar Wielkich Jezior Mazurskich. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na Pojezierze Augustow-
skie: rejs statkiem trasą papieską do Studzienicznej – sanktuarium Maryjne, 
(statek płynie przez śluzę w Przewięzi, która stanowi fragment Kanału Au-
gustowskiego), Przyjazd nad jezioro Wigry – zwiedzanie dawnego klasztoru 
Kamedułów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Rzeszo-
wa, Tykocin - malowniczy rynek, pomnik S.  Czarnieckiego oraz barokowy 
kościół św. Trójcy, alumnat wojskowy, okazała barokowa synagoga.
Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

102/W/15 29.07 - 02.08.2015 r. 890 zł* 
910 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota-przewodnika, 4 noclegi w pensjonacie/ hotelu /*/** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, rejsy statkami  
oraz przewodnik miejscowy stanowią koszt dodatkowy ok. 110 zł/os. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie.

Mazury
– „Kraina Wielkich Jezior”

Toruń – Trójmiasto – Malbork
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Hajnówki – spotkanie z przewodnikiem. 
Uroczysko Zwierzyniec – miejsce urodzenia Igora Newerlego oraz „Ogród po-
lowań” królów polskich i carów rosyjskich. Rezerwat pokazowy żubrów. Muzeum 
Przyrodniczo –Leśne, Zespół Pałacowo – Parkowy w Białowieży. Stara Białowieża 
– uroczysko nad rzeką Łutownią. Przejazd przez wsie puszczańskie: Pogorzelce, 
Teremiski, Budy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Wyjazd na szlak otwartych okiennic oraz szlak tatarski; Narew 
– miasto z XVI wieku, drewniany kościół z XVIII wieku, „Szlak otwartych okien-
nic” – Trzcianka – Puchły – Soce. Supraśl – prawosławny klasztor z XVIII wieku, 
gotycka cerkiew obronna z 1503 r. Krynki – największy na Podlasiu cmentarz 
żydowski. Kruszyniany – meczet, cmentarz tatarski z XVII wieku, degustacja ta-
tarskiego jadła w miejscowej karczmie tatarskiej. Gródek – cerkiew z XIX wieku. 
Michałowo – cerkiew drewniana z początków XIX wieku. Bondary – największy 
zbiornik wodny na Podlasiu. Przyjazd do Hajnówki na XXXIV Międzynarodowy 
Festiwal – Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbywa się w pięknej prawo-
sławnej cerkwi – Sobór św. Trójcy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd do Szczyty Dzięciołowo - cerkiew drewniana 
z XVIII w. (dawna unicka). Bielsk Podlaski - miasto z 1440 r., dawny gród z XI w., 
renesansowy ratusz z 1774 r. Przejazd do Tykocina (miasto z 1424 r., własność 
Stefana Czernieckiego i Banickich); zwiedzanie zabytków miasta; Rynek i po-
mnik Stefana Czernieckiego, ruiny wczesnośredniowiecznego zamku, charakte-
rystyczny tykociński kościół pw. Świętej Trójcy z 1742 r. oraz murowana synago-
ga z 1624 r., alumnat z 1623 roku. Pomnik Orła Białego. Przejazd do Choroszczy; 
zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego; letniej rezydencji rodu Branickich, 
w którym mieści się Muzeum Wnętrz Pałacowych. Białystok – „Wersal północy”, 
barokowy zespół parkowo – pałacowy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd na nadburzańskie grody i szlak przygraniczny. To-
kary – drewniany kościół w stylu góralskim. Klukowicze - klasycystyczny dwór 
z XIX w. Zubacze – drewniana cerkiew. Koterka – drewniana cerkiew z 1912 
roku położona przy granicy polsko-białoruskiej, liczne kultowe krzyże drewnia-
ne. Na trasie przejazdu Niemirów - Mielnik - Siemiatycze, fortyfi kacje sowieckie 
z 1941 roku. Niemirów (miejscowość w której stykały się granice Austrii, Rosji 
i Prus). Spacer wzdłuż granicy polsko – białoruskiej i wysokich 40-metrowych 
skarp nadbużańskich. Mielnik – Góra Zamkowa, grodzisko z X – XI wieku, ko-
palnia kredy. Zwiedzanie Grabarki (odpowiednik Częstochowy dla prawosław-
nych), cerkiew i klasztor. Drohiczyn - miejsce ważnych wydarzeń historycznych; 
Góra Zamkowa, barokowe zespoły klasztorne, kościół katedralny, cerkiew kla-
sycystyczna. Siemiatycze – miasto z 1542 r. własność Tęczyńskich, Radziwiłłów, 
Sapiehów. Barokowy kościół Wniebowzięcia NMP, późnobarokowy klasztor 
i ogrodzenie z 1725 – 1727 roku. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00. 

NR IMPREZY TERMIN CENA

100/W/15 14.05 - 17.05.2015 r. 620 zł*
640 zł

101/W/15 27.08 - 30.08.2015 r. 620 zł*
640 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota-przewodnika, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu*** (pokoje 2, 3 os. 
z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(12.000 zł), SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryjne 
stanowią koszt dodatkowy ok. 90 zł/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód 
osobisty).
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do stolicy 
Dolnego Śląska - Wrocławia. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej - olejne-
go malowidła J. Styki i W. Kossaka przedstawiającego zwycięską dla Polaków 
bitwę powstania kościuszkowskiego. Zwiedzanie z przewodnikiem Wrocła-
wia:- Stare Miasto z Ratuszem i barokowymi kamieniczkami, perła miasta 
- Ostrów Tumski. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po wrocławskim rynku 
oraz wizyta w restauracji „Spiż”, gdzie można skosztować aż 6 gatunków 
lokalnego piwa, warzonego w piwnicach ratusza zgodnie z pięćsetletnią re-
cepturą. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd na Dolnośląski Szlak Cysterski. Henryków - ze-
spół opactwa cystersów z XIII wieku (barokowy Kościół Wniebowzięcia NMP., 
klasztor, fragmenty muru obronnego z barokowymi bramami, dawny ogród 
opacki, wozownica, szkoła łacińska, baszta i park krajobrazowy w stylu an-
gielskim). Bardo - zespół 14 kaplic różańcowych (barokowy klasztor ze zbio-
rem dzieł sztuki: historia miasta, malarstwo, rzeźba oraz rzemiosło artystycz-
ne, Kaplica Wotywna z bogatym wystrojem. Świdnica - kościół Świętej Trój-
cy zwany Kościołem Pokoju posiadający najstarszą na świecie konstrukcję 
szachulcową, czyli konstrukcję z drewna i gliny wykonaną bez użycia gwoź-
dzi. Świątynię wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Lubiąż, 
drugi pod względem wielkości kompleks pocysterski w Polsce (Pałac Opacki 
z Salą Książęcą uznawaną za jedno z najwspanialszych barokowych wnętrz 
Europy oraz biblioteka - największa i najokazalsza w historii śląskiego baro-
ku). Trzebnica - klasztor i bazylika uznawane za jedne z 12 największych XIII-
-wiecznych zabytków architektury sakralnej w tej części Europy. Spacer na 
Winną Górę (217 m n.p.m.). Zwiedzanie uzdrowiska usytuowanego w pięk-
nym lesie bukowym. Powrót do Wrocławia, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Wrocławia: Park Szczytnicki z Ogrodem 
Japońskim, Hala Stulecia - zabytek na Liście Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO - Centrum Poznawcze z pokazem „ światło i dźwięk” (video 
mapping). Czas wolny na wrocławskiej Starówce. Powrót do Rzeszowa ok. 
godz. 21.00.

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

98/W/15 15.05 – 17.05.2015 r. 480 zł

99/W/15 07.08 – 09.08.2015 r. 480 zł
Wpisowe w kwocie 190 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwagi: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnik miejscowy oraz 
inne opłaty obligatoryjne stanowią koszt dodatkowy ok. 80 zł/os. Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie.

PolskaPolskaProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 6.00. Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku i Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu Starym. Zakwate-
rowanie i obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Dziekanowic - Wielkopolski Park Etnogra-
fi czny. Ostrów Lednicki (przeprawa na wyspę i zwiedzanie miejsc ze „Starej 
baśni”). Przejazd do Gniezna - zwiedzanie   miasta, z którym związane są 
początki państwa polskiego: Wzgórze Lecha wraz z Katedrą Gnieźnieńską 
i słynnymi drzwiami. Biskupin - najsłynniejsze w Polsce stanowiska arche-
ologiczne. Przejazd do Kruszwicy – miejsca związanego z legendarnym 
królem Popielem, którego zjadły myszy, ruiny zamku kruszwickiego, Mysia 
Wieża z panoramą na okolicę. Rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło, 
zwiedzanie Skansenu Miniatur w Pobiedziskach. Przejazd do Poznania -
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Poznania: Ostrów Tumski z pierwszą w Pol-
sce katedrą i kościołem NMP, renesansowy ratusz z „koziołkami” symbolem 
miasta, Pałac Działyńskich, pręgierz, Waga Miejska, Domy Budnicze, Wzgórze 
Przemysła z Zamkiem Królewskim (z zewnątrz), kościół Franciszkanów, mury 
miejskie, kościół farny z organami Friedricha Ladegasta, dawne kolegium 
jezuickie, Pałac Górków (z zewnątrz), wizyta w Makiecie Dawnego Pozna-
nia (seans do wyboru). Przejazd do Szamotuł, zwiedzanie baszty Halszki, 
gotyckiej bazyliki kolegiackiej z Sanktuarium MB Pocieszenia oraz Muzeum 
– Zamek Górków z jedną z największych w Polsce kolekcji ikon, przejazd do 
Kobylnik i Słopanowa, zwiedzanie pięknego XIX wiecznego pałacu oraz 
drewnianego kościoła z wizerunkiem diabła. Powrót do Poznania na obia-
dokolację i nocleg.
4 dzień: śniadanie, Przejazd do Kórnika - zwiedzanie malowniczo położone-
go zamku - rezydencji magnackiej z oryginalnymi wnętrzami, kolekcją broni 
i malarstwa polskiego; spacer po przepięknym Arboretum Kórnickim. Wita-
szyce –jedyne w Polsce Muzeum Wojen Napoleońskich i muzeum Gwiezd-
nych Wojen. Pleszew – Muzeum Piekarnictwa Vogtów. Antonin - największy 
drewniany pałac w Polsce zbudowany dla księcia Antoniego Radziwiłła, ko-
ściół Matki Boskiej Ostrobramskiej z neoromańską kaplicą grobową Radziwił-
łów. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz.24.00. NR IMPREZY TERMIN CENA

53/W/15 09 – 12.07.2015 r. 720 zł

54/W/15 17 – 20.09.2015 r. 720 zł

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

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

Uwaga: bilety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryj-
ne stanowią koszt dodatkowy ok. 120 zł/os. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

Wielkopolska
– Kolebka Polskości

Wrocław
– Dolnośląski Szlak Cysterski
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NR IMPREZY TERMIN CENA

97/W/15 27.06 – 04.07.2015 r. 2190 zł
Wpisowe w kwocie 880 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 os. 
z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji,1 obiad, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, bilety na środki komuni-
kacji miejskiej, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty uczest-
nicy pokrywają we własnym zakresie ok. 130 EUR/os. + ok. 10 EUR/os. nocne 
zwiedzanie miasta.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Dokumenty potrzebne do otrzyma-
nia wizy rosyjskiej: wypełniony formularz wizowy, 1 aktualne zdjęcie, pasz-
port ważny min. 180 dni; należy dostarczyć do biura na 25 dni przed rozpo-
częciem imprezy. Koszt wizy + pośrednictwo ok. 330 zł.

Rosja

Rumunia

Rosja

Rumunia

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

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 4.00.  Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana 
walut) do miejscowości Alba Julia – zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina 
– jedna z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koro-
nacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna 
z najważniejszych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: (dotyczy m-c kwietnia i czerwca) śniadanie, Sybin - średniowieczna sta-
rówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż 
Schodów, cerkiew prawosławna, Calnic - twierdza chłopska, Fagaras - zamek 
obronny (z zewnątrz). Przejazd w miejsce zakwaterowania do m. Bran, obiado-
kolacja, nocleg.
2 dzień: (dotyczy m-c lipca) śniadanie, Sybin – miasto kultury europejskiej, śre-
dniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most 

NR IMPREZY TERMIN CENA

38/W/15 27.04 – 02.05.2015 r. 1330 zł

58/W/15 01.06 – 06.06.2015 r. 1330 zł

39/W/15 27.07 - 02.08.2015 r. 1310 zł*
1330 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd przejazd komfortowym au-
tokarem, opieka pilota – przewodnika, 5 noclegów w hotelu **/*** lub pen-
sjonacie (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokola-
cji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: bilety wstępu, stanowią koszty dodatkowy ok. 25 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

St. Petersburg - „Wenecja 
Północy”, „Białe Noce”
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4 dzień: śniadanie, St. Petersburg (UNESCO) - zwiedzanie miasta m. in.: 
Twierdza Pietropawłowska, Nabrzeże Uniwersyteckie, Cypel Wyspy Wa-
sylewskiej, Cerkiew na Krwi, krążownik „Aurora”, obiadokolacja połączona 
z wieczorem folklorystycznym, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania: Ermitaż (Pałac Zimowy), Aleksandro-New-
ska Ławra, plac i Sobór św. Izaaka, Peterhof - d. rezydencja carska, miasto par-
ków, pałaców i fontann, zwiedzanie Dolnego Parku, obiadokolacja. Nocleg.
Dla chętnych: nocne zwiedzanie miasta m.in.: zwodzone mosty – objazd au-
tokarem /koszt dodatkowy/.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Carskiego Sioła (Puszkin) - kompleks pała-
cowo-parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja carów (pałac Katarzyny, 
Bursztynowa Komnata), spacer po parku. Przejazd w okolicę Tartu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Wilna, po drodze krótki postój na Górze 
Krzyży. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, Wilno - zwiedzanie: Stare Miasto (UNESCO), Ostra Brama, 
kościół św. Teresy, Pl. Ratuszowy i Katedralny, kościół św. Anny, pomnik A. 
Mickiewicza, Uniwersytet, kościół św. Piotra i Pawła na Antykolu. Powrót do 
Polski - przejazd nocny przez terytorium Polski. Planowany przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 2.30 (dnia następnego).

Kłamców, Pasaż Schodów, cerkiew prawosławna, przejazd widokową Drogą 
Transfogaraską nad Jezioro Balea Lac – krótki spacer po punktach widoko-
wych, Fagaras - zamek obronny (z zewnątrz). Przejazd w miejsce zakwatero-
wania do m. Bran, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Bran - jeden z najsłynniejszych zamków Europy, wedle 
tradycji siedziba Drakuli, skansen architektury drewnianej Siedmiogrodu, 
Rasnov - twierdza chłopska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Tur-
ków i nie zdobyta, przejazd przez widokową Przełęcz Fundata, spacer ok. 1-2 
godz. Wąwozem Dambovicioarei. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez Polanę Brasov i doliną Prahovy - Azuga, 
Busteni (ośrodki narciarskie), Sinaia - Zamek Peles (letnia rezydencja królów 
Rumunii – zwiedzanie wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Prejmer - ko-
ściół warowny (UNESCO), Harman - kościół warowny. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Brasov - zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czar-
ny Kościół”, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obronne, 
Brama Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama, wycieczka pie-
sza na Muntele Cruce (czas przejścia ok. 2 godz.). Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Sighisoara - zwiedzanie miasta – cyta-
deli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody szkol-
ne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek 
ok. godz. 23.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 01.00 (dnia następnego).
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 Program:
1 dzień: wyjazd z dworca PKS w Rzeszowie o godz. 5.00.  Przejazd przez 
Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana walut) do miejscowości Gheorgheni. 
W drodze podziwiamy krainę Szeklerów, zwiedzamy Sovatę – uzdrowisko, 
wychodnie solne, słone jezioro Lacu Ursu oraz Corund – centrum ludowej 
ceramiki, zakupy. Przejazd w miejsce zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Lacu Rosu – największe osuwiskowe jezioro Karpat – 
spacer wokół jeziora ok. 1 godz., wąwóz Bicaz – jeden z większych w Euro-
pie – spacer ok. 1 godz. - liczne stragany z pamiątkami, Jezioro Bicaz – naj-
większy sztuczny zbiornik w Karpatach, Monastyr Neamt – jeden z najwięk-
szych w Mołdawii z cerkwią z 1479 r., muzeum klasztorne, kaplica czaszek, 
Targu Neamt – twierdza hospodarów mołdawskich zdobyta przez Jana 
Sobieskiego, Jassy – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Jassy – zwiedzanie miasta, Rasca – monastyr z 1542 r., 
Hogigadar – ormiańska „świątynia spełnionych życzeń”, Suczawa, cerkiew 
św. Eliasza z 1488 r., Zamek Tronowy, skansen, klasztorna cerkiew św. Jerze-
go w kompleksie św. Jana Nowego, cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, 
cerkiew św. Dymitra fundacji Piotra Raresau z 1534 r. Obiadokolacja, nocleg
4 dzień: śniadanie, w tym dniu zwiedzamy monastyry wpisane na Listę 
UNESCO: Dragomir - monastyr żeński z 1609 r., Patrauti z 1487 r. - cer-
kiew, muzeum, Sucevita – monastyr z 1548 r. tzw. „testament sztuki mołdaw-
skiej”, Marginea – centrum ceramiki ludowej i drewnianej zabudowy, Caci-
ca – Sanktuarium M.B. Kaczyckiej – patronki Bukowiny, Voronet – monastyr 
z 1488 r. - słynna malowana cerkiew św. Jerzego Męczennika ze specyfi cznym 
rodzajem „błękitu z Voronet”, Humor – monastyr z 1530 r. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Góry Rarau – spacer – „Skały Księżniczki”, przejazd Doliną 
Złotej Bytrzycy, Carlibaba – pomnik polskich legionistów z 1915 r., Przełęcz 
Prislop (1416 m n.p.m.) - panorama Gór Rodniańskich i Karpat Marmaroskich 
– granica Bukowiny z regionem Maramuresz, Borsa – wyjazd wyciągiem krze-
sełkowym na Stiol – spacer ok. 1,5 – 2 godz. do wodospadu Cascada Cailor 
o wysokości 90 m., Viseu de Sus – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd kolejką wąskotorową „Mocanita” w dolinie rze-
ki Vaser na terenie Karpat Marmaroskich, pozostały czas spędzamy w doli-
nie rzeki Izy oglądając „Krainę drewnianych cerkwi i budowli marmaroskich” 
w tym cerkwie z listy UNESCO - Ieud z 1364 r., Poienile Izei oraz Rozavlea. 
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Sapanta - “Wesoły Cmentarz”, Tokaj – UNESCO – czas na 
posiłek, degustację i zakup win – we własnym zakresie. Planowany powrót 
do Polski ok. godz. 18.30, Rzeszów ok. godz. 20.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

40/W/15 26.04 - 02.05.2015 r. 1460 zł 
Wpisowe w kwocie 590 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 6 noclegów 
w pensjonacie/** lub hotelu/**, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty 
stanowią koszt dodatkowy ok. 50 EUR/os. Kolejność zwiedzanych obiektów może 
ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport).

RumuniaRumuniaProgram:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 21.00.  Przejazd przez Barwinek, Słowację, Węgry.
2 dzień: przekroczenie granicy rumuńskiej ok. godz. 4.00 - wymiana waluty, 
Sapanta -„Wesoły Cmentarz” (UNESCO), Desesti – cerkiew z 1770 r. (UNE-
SCO), piękna polichromia, Budesti – cerkiew z 1643 r. (UNESCO), Sarbi - ste-
aza, rzeźbione bramy, Barsana – kompleks klasztorny z jedną z najwyższych 
budowli drewnianych na świecie, Ieud - najstarsza z marmaroskich cerkie-
wek - 1364 r. (UNESCO), muzeum regionalne. Przejazd w miejsce zakwatero-
wania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Przełęcz Prislop (1416 m n.p.m.) – 
panorama G. Rodniańskich i Karpat Marmaroskich, przejazd doliną Złotej 
Bystrzycy, Carlibaba – pomnik polskich legionistów, Voronet – monastyr 
z 1488 r. (UNESCO), słynny fresk „Sąd Ostateczny”, Humor - monastyr z 1530 r. 
(UNESCO), Cacica – Sanktuarium Czarnej Madonny Kaczyckiej, polonica, 
Sucevita - monastyr z 1584 r. (UNESCO), nazywany „testamentem sztuki 
mołdawskiej”, Marginea – centrum ceramiki ludowej, możliwość zakupienia 
miejscowych wyrobów, Suceava – przejazd przez miasto. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Hagigadar – ormiańska „świątynia speł-
nionych życzeń”, Rasca – monastyr z 1542 r., Targu Neamt – twierdza hospo-
darów mołdawskich, zdobyta przez J. Sobieskiego, Manastirea Neamt – jeden 
z największych w Mołdawii monastyrów z cerkwią  z 1497 r., baptysterium, mu-
zeum klasztorne, kaplica czaszek, Jezioro Bicaz – największy sztuczny zbior-
nik  w Karpatach. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Lacu Rosu – największe jezioro osuwiskowe Karpat (spa-
cer wokół jeziora ok. 1 godz.), wycieczka piesza ok. 2 – 3 godz. na Suhardul 
Mic (1345 m n.p.m.) – panorama G. Hasmas i Ceahlau, Wąwóz Bicaz – jeden 
z największych w Europie (spacer ok. 1 godz., liczne stragany z regionalnymi 
pamiątkami), Gheorgheni – spacer po miasteczku. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez krainę Szeklerów, So-
vata – uzdrowisko, słone jezioro Lacu Ursu, wychodnie solne, Corund – cen-
trum ludowej ceramiki (możliwość zakupu), powrót do Rzeszowa przez Cluj 
Napoca, Węgry - Tokaj (UNESCO) - postój ok. 1 – 1,5 godz. na degustację 
i zakup win. Barwinek ok. godz. 22.00. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.30.  

 Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota – przewodnika, 4 noclegi w hotelach/ ** lub pensjonatach (po-
koje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

41/W/15 25.08 - 30.08.2015 r. 1150 zł*
1180 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 470 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 15 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport).

Maramuresz – Bukowina 
„Kraina drewnianych cerkiewek

i malowanych monastyrów”

Maramuresz oraz Bukowina 
na lekkim luzie w weekend 
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NR IMPREZY TERMIN CENA

109/W/15 08.05 - 10.05.2015 r. 490 zł

110/W/15 18.09 – 20.09.2015 r. 490 zł
470 zł*

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu, przewodnicy miejscowi stanowią koszt dodatkowy 
ok. 60 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamo-
ści (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Słowacja

Turcja

Słowacja

Turcja

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Barwinek do Spiskiego Zamku. 
Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zamków w Europie, którego początki się-
gają XII wieku. Spiska Kapituła z kościołem św. Marcina i kaplicą grobową rodu Za-
polskich. Lewocza (UNESCO) – centrum miasta z kościołem św. Jakuba oraz liczny-
mi rzeźbami mistrza Pawła z Lewoczy (najzdolniejszego ucznia Wita Stwosza). Prze-
jazd do hotelu w Popradzie, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny spacer po 
Starym Mieście (dla chętnych baseny termalne lub Aquapark Poprad). Nocleg.

 Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 20.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych do Sofi i – zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych - krótki spacer uliczkami miasta. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku granicy bułgarsko – tureckiej, przeprawa 
promem przez Cieśninę Dardanele. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Kusadasi, po drodze zwiedzanie Troi 
(UNESCO) – legendarnego miasta z Iliady Homera i starożytnego Pergamonu 
(UNESCO). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Efezu - jednego z najlepiej zachowanych miast 
portowych okresu jońskiego, kościół św. Jana, Artemizjon. Powrót w miejsce za-
kwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pamukkale – śnieżnobiałych tarasów wapien-
nych, wpisanych na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego (UNESCO), wi-
zyta w starożytnym mieście Herapolis z możliwością kąpieli w basenie Kleopatry 
(opcja fakultatywna). Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

161/W/15 21.04 - 02.05.2015 2430 zł

162/W/15 08.09 - 19.09.2015 2430 zł

Wpisowe w kwocie 970 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota – przewodnika, 10 noclegów w pokojach 2, 3 os. z łazienkami [2 
noclegi tranzytowe w hotelach oraz 8 noclegów na terytorium Turcji w hote-
lach **/***], wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport (min. 3 mie-
sięcy przed upływem jego ważności). Bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, przewodnik miejscowy oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt 
dodatkowy ok. 160 EUR/os.
Fakultatywnie – dla chętnych: basen Kleopatry – 10 EUR/os. Noc 
turecka (pokaz rytualnego tańca derwiszów, napoje, przekąski) ok. 25 EUR/
os. (min 15 osób chętnych). Rejs statkiem po Bosforze ok. 25 EUR/os.

Słowacja
Z wizytą u sąsiada 
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2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Dobszyńskiej Jaskini Lodowej (UNESCO) 
oraz usytuowanej na południowych stokach Rudaw Słowackich Ochtyń-
skiej Jaskini Aragonitowej – unikalnej na skalę światową (UNESCO). Neo-
gotyckie Mauzoleum rodziny Andrássy z 1893 roku (sarkofag  ostatniego 
przewodniczącego rady ministrów Austro-Węgier Júliusa Andrássy). Kasz-
tel w Betliar z muzeum dokumentującym życie szlachty. Powrót do hotelu 
w Popradzie, obiadokolacja. Wieczorny spacer po największej atrakcji tury-
stycznej miasta - dzielnicy Spiska Sobota, której rynek zdobią renesansowe 
kamieniczki i dzwonnica zwieńczona attyką, kościół św. Jerzego oraz ratusz 
z XVIII wieku. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Starego Smokowca. Wy-
jazd kolejką szynową na Hrebienok (Smokowiecka Gubałówka), a stamtąd 
spacer nad piękne Wodospady zimnej wody w Tatrach Wysokich (piękna 
panorama). Stara Lubovla – zwiedzanie zamku ściśle związanego z historią 
Polski (tzw. „zastaw spiski”). Przejazd do Bardejova (UNESCO); Stare Miasto 
z renesansowymi kamieniczkami, kościół (bazylika mniejsza) pw. św. Idziego, 
wczesnorenesansowy ratusz z 1505-1511 r., fontanna z rzeźbą św. Floriana 
z 1774 r., upamiętniająca wielki pożar z tego roku. Powrót przez Barwinek do 
Rzeszowa na godz. 21.00.

7 dzień: śniadanie, wyjazd do Kapadocji, po drodze zwiedzanie Konyi – Mu-
zeum Tańczących Derwiszów, przejazd do Kapadocji. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kapadocji (UNESCO) słynącej z bajkowych 
krajobrazów i skalnych kominów. Zwiedzanie podziemnego miasta, Gore-
me (Muzeum na otwartym powietrzu), Uchisar, Zelve, Avanos. Zwiedzanie 
fabryki (z możliwością zrobienia zakupów) - do wyboru większością głosów 
manufaktury: bursztynu, onyksu, biżuterii i kamieni, górnej odzieży ze skóry 
i futra. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wyjazd do Stambułu. Po drodze zwiedzanie Tuz – jeziora 
solnego w środkowej Turcji – drugie co do wielkości jezioro w Turcji. Przyjazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, zwiedzanie Stambułu (UNESCO): Hagia Sopfi a - Kościół 
Mądrości Bożej, zwany również Wielkim Kościołem. Monumentalna świątynia 
bizantyjska, uważana za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa ca-
łego pierwszego tysiąclecia naszej ery. Topkapi - pałac w centrum Stambułu, 
który był rezydencją sułtanów przez ponad 380 lat. Błękitny Meczet - ostatni, 
a zarazem najwspanialszy z przykładów tzw. „klasycznego okresu” sztuki islam-
skiej w Turcji. Hippodrom – nie zachowana budowla bizantyjska, przeznaczo-
na jako miejsce wyścigów dla koni i rydwanów. Obiadokolacja, nocleg.
11 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Buł-
garię do Serbii. Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
12 dzień: śniadanie, kontynuowanie podróży. Planowany przyjazd do Polski 
(Barwinek ) ok. godz. 20.00 Rzeszów ok. 22.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 7.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in.: 
cerkiew św. Jura, Teatr Opery i Baletu, katedra rzymskokatolicka z kaplicą 
Boimów, Stare Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO, czas wolny, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd ze Lwowa w kierunku Czortkowa po drodze 
zwiedzamy: Rohatyń (UNESCO) - drewniana cerkiew pw. św. Ducha z XVII 
w., Stanisławów - kościół jezuitów, kościół ormiański, Buczacz -klasztor ba-
zylianów, ratusz, kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Czortków - kościół domi-
nikanów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr 
i Zbrucz, Chocim - chocimska forteca, Kamieniec Podolski - katedra p.w. 
św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, do-
minikanów, trynitarzy oraz zamek-twierdza, Skała Podolska - pałac Tarłów, 
powrót do Czortkowa, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd z Czortkowa w drogę powrotną do Polski trasą: 
Podhajce - jeden z najważniejszych ośrodków miejskich wyrosłych na szla-
ku najazdów tatarskich, kościół pw. św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, 
zamek Sieniawskich, kościół farny, Świrz - zamek Świrskich, Stare Sioło - 
zamek Zasławskich i Sieniawskich. Planowany powrót do Polski ok. godz. 
20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00. 

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

73/W/15 30.07 – 02.08.2015 r. 630 zł

74/W/15 01.10 – 04.10.2015 r. 630 zł

Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

75/W/15 21.03 - 22.03.2015 r. 260 zł

76/W/15 18.04 - 19.04.2015 r. 260 zł

77/W/15 01.05 - 02.05.2015 r. 260 zł

78/W/15 16.05 - 17.05.2015 r. 260 zł

79/W/15 30.05 - 31.05.2015 r. 260 zł

80/W/15 04.06 - 05.06.2015 r. 260 zł

81/W/15 06.06 - 07.06.2015 r. 260 zł

82/W/15 20.06 - 21.06.2015 r. 260 zł

83/W/15 04.07 - 05.07.2015 r. 260 zł

84/W/15 11.07 - 12.07.2014 r. 260 zł

85/W/15 18.07 - 19.07.2014 r. 260 zł

86/W/15 25.07 - 26.07.2015 r. 260 zł

87/W/15 01.08 - 02.08.2015 r. 260 zł

88/W/15 08.08 - 09.08.2015 r. 260 zł

89/W/15 15.08 - 16.08.2015 r. 260 zł

90/W/15 22.08 - 23.08.2015 r. 260 zł

91/W/15 29.08 - 30.08.2015 r. 260 zł

92/W/15 12.09 - 13.09.2015 r. 260 zł

93/W/15 26.09 - 27.09.2015 r. 260 zł

94/W/15 03.10 - 04.10.2015 r. 260 zł

95/W/15 17.10 - 18.10.2015 r. 260 zł

96/W/15 07.11 - 08.11.2015 r. 260 zł

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

Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
*Bilet na spektakl w operze lwowskiej dla osób chętnych płatny dodatkowo ok. 120 
UAH. (biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru opery oraz odwoła-
ne spektakle). W terminach w których uczestnicy wyjazdu wybiorą udział w spekta-
klu w operze lwowskiej program może ulec częściowej modyfi kacji. W okresie wa-
kacyjnym opera lwowska nie wystawia żadnych spektakli. Kolejność zwiedzanych 
obiektów może ulec zmianie.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

71/W/15 20.08 – 23.08.2015 r. 570 zł

72/W/15 03.09 – 06.09.2015 r. 570 zł
Wpisowe w kwocie 230 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 3 noclegi w hotelu 
we Lwowie (pokoje typu studio 2,3 os. lub 2 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 
śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg pro-
gramu (nie obejmuje udziału w spektaklu), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.
Uwaga: ** bilet na spektakl w operze lwowskiej płatny dodatkowo ok. 130 
UAH/os. (hrywien). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

UkrainaUkraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00. Sambor - kościół farny, rynek, kościół pojezuicki, cerkiew 
z cudowną ikoną. Drohobycz - kościół św. Bartłomieja, cerkiew drewniana św. Je-
rzego (UNESCO). Przejazd do Truskawca, który w II Rzeczpospolitej uważany był 
za drugie po Krynicy polskie uzdrowisko. Dziś Truskawiec słynie przede wszyst-
kim z „Naftusi”. Woda z tego źródła jest unikatem na skalę światową - degusta-
cja, czas wolny. W godzinach wieczornych przyjazd do Lwowa - zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 7.00, przejazd na Ukrainę, Rohatyń - drewniana cerkiew pw. 
św. Ducha z XVII w. (UNESCO), Bolszowce – klasztor Karmelitów Bosych, Stanisła-
wów - kościół Jezuitów, kościół ormiański, Buczacz - klasztor Bazylianów, ratusz, 
kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Czortków - kościół Dominikanów, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Jałowiec – zamek, klasztor, Czerwonogród – wodospad na 
Dzurynie (największy wodospad na Podolu), pałac Ponińskich, Kudrynce – twier-
dza, panorama na zakole Zbrucza, Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr 
i Zbrucz. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Chocim - chocimska forteca, Kamieniec Podolski - katedra 
pw. św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, domi-
nikanów, trynitarzy oraz zamek-twierdza. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Trembowla - ruiny zamku, Podhajce - jeden z najważniej-
szych ośrodków miejskich wyrosłych na szlaku najazdów tatarskich, kościół pw. 
św. Trójcy, Brzeżany - kościół ormiański, zamek Sieniawskich, kościół farny. Pla-
nowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

68/W/15 18.06 - 21.06.2015 r. 630 zł

69/W/15 06.08 – 09.08.2015 r. 630 zł

70/W/15 24.09 – 27.09.2015 r. 630 zł

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

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

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Lwów - Truskawiec
- Drohobycz - Żółkiew
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2 dzień: śniadanie, Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka 
św. Jura, cmentarz: Łyczakowski i Orląt, Wzgórze Wuleckie - w tym miejscu 
hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni 
i członków ich rodzin; śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO) - rynek 
z Kamienicą Królewską, czas wolny, ratusz, katedra rzymskokatolicka z ka-
plicą Boimów, katedra ormiańska, spacer Prospektem Swobody – pomnik 
Adama Mickiewicza, opera lwowska (zwiedzanie - spektakl**), obiadokola-
cja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: ruiny Wysokiego Zamku, pano-
rama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, kościół Dominikanów, Wały Guberna-
torskie, Baszta Prochowa, kościół Bernardynów, Cerkiew Wołoska, synagoga, 
spacer uliczkami miasta, czas wolny ok. 3 godz., zwiedzamy „cerkwie ruskie-
go Lwowa”: św. Mikołaja, św. Onufrego, Piatnycka; dworzec kolejowy, obia-
dokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, czas wolny - możliwość udziału we mszy św., Żółkiew 
- zamek, kościoły, cerkwie, synagoga, Krechów - monastyr bazylianów z cu-
downą ikoną MB Werchrackiej, czas wolny. W godzinach popołudniowych 
wyjazd do Polski. Przyjazd do kraju ok. godz. 17.00, Rzeszów ok. godz. 19.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Łucka trasą: Krechów - monastyr 
bazylianów z cudowną ikoną MB Werchrackiej, Żółkiew - zamek, kościoły, cer-
kwie, synagoga, Bełz - zrujnowane zabytki miasta o pięknej historii, Krysty-
nopol - zespół pałacowy Potockich, cerkiew św. Jerzego, były kościół bernar-
dynów, Sokal - zespół klasztorny bernardynów, Łuck - obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Łuck - katedra rzymskokatolicka, zamek z ekspozycją 
muzealną, Ołyka - rezydencja Radziwiłłów, Ostróg - zamek, kościół rzym-
skokatolicki, Międzyrzecz Ostrogski - dawny klasztor franciszkanów, Krze-
mieniec - Wzgórze Bony, Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, 
kościół rzymskokatolicki, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Beresteczko - miejsce bitwy polsko - kozackiej w 1651 r., 
Łopatyń - kościół parafi alny, grób gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu, 
Brody - cytadela Koniecpolskich, Wielka Synagoga i jeden z największych 
kirkutów w Galicji, Podkamień - warowny kościół i klasztor dominikanów 
dziś uniccy studyci, Poczajów - zwiedzamy ławrę prawosławną (kobiety 
obowiązuje nakrycie głowy i długie spódnice oraz bluzka z długim ręka-
wem, mężczyźni - długie spodnie), Krzemieniec - obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Zbaraż - za-
mek i kościół bernardynów, Tarnopol - były kościół dominikanów, przebu-
dowany zamek, czas wolny na kawę, Złoczów - zamek Sienieńskich, Górków, 
Sobieskich, Świrz - zamek Świrskich i Cetnerów, Stare Sioło - ruiny rezyden-
cji której właścicielem w XVIII w. był książę Adam Mikołaj Sieniawski. Powrót 
do Polski ok. godz. 22.00 - Rzeszów ok. godz. 23.30.

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

63/W/15 02.07 - 05.07.2015 r. 630 zł

64/W/15 17.09 - 20.09.2015 r. 630 zł
Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

65/W/15 28.04-03.05.2015 r. 890 zł

66/W/15 02.06-07.06.2015 r. 890 zł

67/W/15 11.08-16.08.2015 r. 890 zł
Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika lub przewodnik miejscowy, 5 noclegów w po-
kojach 2,3 os. z łazienkami (4 noclegi w hotelu/**, 1 w domu pielgrzyma), 

wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji , bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Największe atrakcje Podola
oraz Wołyń i Huculszczyzna 

Wołyńskim Szlakiem
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Zwiedzamy twierdze i fortece na „Kresach” południowo-wschodnich oraz sank-
tuaria obrządków wschodnich i rzymskokatolickich.
Wyjazd umożliwi poznanie historii „Kresów” i dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przyjazd do Lwowa (UNESCO) - zwiedzanie miasta 
m.in.: panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej, Wysoki Zamek, rynek, katedra 
rzymskokatolicka, katedra ormiańska, cerkiew św. Jura, cmentarz Łyczakowski 
i Orląt, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Łucka trasą: Krechów - cudowna ikona MB 
Werchrackiej w unickim sanktuarium bazylianów, Żółkiew - kolegiata z kryptą 
Żółkiewskich, Bełz - ruiny kościoła i klasztoru oo. dominikanów, cerkiew św. Mi-
kołaja, cerkiew drewniana Zesłania Ducha Świętego, cmentarz żydowski - kirkut 
z trzema macewami ze słynnej dynastii cadyków Dowów, Krystynopol - pałac 
Potockich z XVII w., Sokal - były kościół MB Pocieszenia i klasztor bernardynów 
z cudownym obrazem MB Sokalskiej, Łuck - zamek, katedra, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Krzemieńca trasą: Ołyka - rezydencja Radziwił-
łów, Ostróg - zamek i kościół pw Wniebowzięcia NMP, Międzyrzecz Ostrogski 
- zespół zamku z obronną cerkwią pw Świętej Trójcy i dawnym klasztorem fran-
ciszkanów, Krzemieniec - kościół, zamek na Wzgórzu Bony, Muzeum J. Słowac-
kiego, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa trasą: Poczajów - zwiedzamy ławrę pra-
wosławną (kobiety obowiązuje nakrycie głowy i długie spódnice oraz bluzeczka 
z długim rękawem, mężczyźni - długie spodnie), Podkamień - na Górze Różań-
cowej z byłym obronnym kościołem i klasztorem dominikanów - cudowny obraz 
MB Śnieżnej był koronowany już w 1727 r. - jedno z najważniejszych sanktuariów 
na kresach - dziś kościół przekazany unickiemu zakonowi studytów - obraz zaś 
jest u dominikanów we Wrocławiu, Olesko - zamek Sobieskich i klasztor kapu-
cynów, Podhorce – kościół św. Józefa, pałac Koniecpolskich, Złoczów - zamek 
Sobieskich z pawilonem chińskim. Powrót do Krzemieńca, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Wiśniowiec - pałac i park Wiśniowieckich 
i Mniszchów, Zbaraż - zamek Zbaraskich, muzeum, kościół bernardynów z ob-
razem MB Zbaraskiej - oryginał jest w Prałkowcach koło Przemyśla, Międzybóż - 
zamek-twierdza, Latyczów – klasztor dominikanów, sanktuarium MB Latyczow-
skiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Jazłowca trasą: Kamieniec Podolski - katedra św. 
Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, dominikanów, 
trynitarzy oraz zamek-twierdza, Chocim - chocimska forteca, Okopy św. Trójcy - 

NR IMPREZY TERMIN CENA

113/W/15 06.07 - 12.07.2015 r. 1050 zł
Wpisowe w kwocie 420 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota i przewodnika lub przewodnik miejscowy mówiący w j. polskim,
6 noclegów (2 x hotele, 2 x kwatery prywatne, 2 x Dom Pielgrzyma), wyżywienie:
6 śniadań i 6 obiadokolacji, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg pro-
gramu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator 
uprzedza, że mogą zdarzyć się kłopoty z higieną (brak ciepłej wody). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie.
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Ukraina

twierdza - panorama na Dniestr i Zbrucz, Czortków - kościół dominikanów z cu-
downym obrazem MB Różańcowej - oryginał jest w kościele św. Jacka w Warszawie, 
Buczacz - ratusz, cerkiew bazylianów i kościół Wniebowzięcia NMP z cudownym 
obrazem MB Szkaplerznej - oryginał w Gorzowie Wielkopolskim, Jazłowiec - ko-
ściół i klasztor ss. Niepokalanek, zamek. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Zarwanica - sanktuarium grekokatolickie, Stanisławów - 
kościoły: w tym były kościół ormiański - cudowny obraz MB dziś jest w Gdańsku, 
Drohobycz - kościół św. Bartłomieja, cerkiew drewniana św. Jerzego (UNESCO), 
Rudki - kościół z cudownym obrazem oraz kaplicą rodową Fredrów, obraz MB 
Rudeckiej koronowany w 1921 r. po wojnie był w seminarium w Przemyślu, a od 
1968 r. w Jasieniu - tu nosił dodatkowo miano MB Bieszczadzkiej, obraz skradzio-
ny w 1992 r. - dzisiaj w Jasieniu i Rudkach są kopie. Powrót do Polski ok. godz. 
21.00, Rzeszów ok. godz. 23.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 6.00 przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNE-
SCO). Zwiedzanie miasta m.in.: Plac Bohaterów - który jest największym pla-
cem w mieście, pomnik Milenium - postawiony w roku 1896 z okazji roczni-
cy tysiąclecia powstania Państwa Węgierskiego. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja. Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd w Zakole Dunaju: Szentendre zwane „Montmar-
tre Dunaju” - spacer po barokowej starówce, Muzeum Marcepana (możliwość 
zakupu słodyczy), czas wolny. Wyszehrad - pałac królewski, wieża Salomo-
na i cytadela. Przejazd do Esztergomu w 973 r. założono tu osiedle, będące 
pierwszą stolicą kraju, spacer po uroczym miasteczku - bazylika (największy 
kościół Węgier). Po południu powrót do Budapesztu, obiadokolacja w czardzie 
węgierskiej, połączona z programem folklorystycznym. Budapeszt nocą: rejs 
statkiem po Dunaju, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. c.d. zwiedzania Budapesztu m.in.: 
Wzgórze Zamkowe: Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, kościół Macieja (miej-
sce koronacji i ślubów królewskich), Baszta Rybacka, czas wolny, spacer po 
dzielnicy Buda, Zamek Vajdahunyad - kompleks budynków o różnych sty-
lach architektonicznych, Bazylika św. Stefana - w której przechowywana jest 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz.5.00, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch, nocleg 
tranzytowy, obiadokolacja.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Wenecji (UNESCO). Przepłynięcie statkiem 
w okolice Placu Św. Marka - zwiedzanie miasta m.in.: Plac św. Marka, dzwon-
nica (campanile), Torre dell’Orologio - wieża z zegarem, Procuratie - arkado-
wy budynek otaczający Plac św. Marka z dwóch stron, Bazylika św. Marka, 
Most Westchnień, Most Rialto, czas wolny. Powrót na parking. Przejazd do 
Padwy. Padwa (UNESCO) - zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego wraz z gro-
bem świętego, kaplicą relikwii i przylegającym klasztorem. Przejazd na noc-
leg w okolice Florencji, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Florencja (stolica Toskanii wpisana na listę UNESCO) - 
zwiedzanie miasta m.in.: kościół św. Krzyża, Piazza del Duomo, Katedra NMP 
Kwietnej, baptysterium, dzwonnica (campanile) Giotta (z zewnątrz), Piazza 
della Signoria, Palazzo Vecchio, Most Ponte Vecchio, czas wolny. Przejazd 
w okolice Rzymu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Watykan (UNESCO) – zwiedzanie Bazyliki św. Piotra (nawie-
dzenie grobu Jana Pawła II), Plac św. Piotra, Rzym – spacer barokowym i staro-
żytnym Rzymem m.in.: Plac Nawona, Panteon, Fontanna di Trevi, (czas wolny) 
oraz słynne Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Forum Romanum – dawny plac 
reprezentacyjny miasta, Koloseum – amfi teatr, w którym urządzano igrzyska 
i walki gladiatorów (z zewnątrz). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu - udział w papieskiej audiencji 
generalnej (uwarunkowany obecnością Ojca Świętego w Watykanie), prze-
jazd na Monte Cassino - Cmentarz Żołnierzy Polskich i Opactwo Benedyk-
tynów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu (UNESCO) - zwiedzanie: Bazylika św. 
Franciszka, Piazza del Comune z portykiem Świątyni Minerwy, Bazylika św. 
Klary, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Różany. Przejazd 
do hotelu w okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Rawenna – zwiedzanie zabytków, z których osiem (mau-
zoleum Galli Placydii, baptysterium Ortodoksów, Sant’ Apollinare Nuovo, 
baptysterium Arian, kaplica arcybiskupia, mauzoleum Teodoryka, San Vitale, 
Sant’Apollinare in Classe), określonych jako zabytki wczesnego chrześcijań-
stwa i mozaikarstwa, zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Pol-
ski przejazd przez Austrię i Czechy lub Słowację.
8 dzień: Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.00.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodników 
miejskich, bilety na środki komunikacji miejskiej oraz inne obligatoryjne 
opłaty (napoje do obiadokolacji) uczestnicy pokrywają we własnym zakre-
sie ok. 70 - 95 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy 
wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport).

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

136/W/15 25.04 - 02.05.2015 r. 1570 zł
1540 zł*

137/W/15 30.05 - 06.06.2015 r. 1570 zł
1540 zł*

138/W/15 08.08 - 15.08.2015 r. 1650 zł

139/W/15 12.09 - 19.09.2015 r. 1570 zł
1540 zł*

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 630 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

WęgryWęgry

NR IMPREZY TERMIN CENA

114/W/15 01.05 - 03.05.2015 r. 650 zł

115/W/15 04.06 - 06.06.2015 r. 670 zł

116/W/15 10.07 - 12.07.2015 r. 640 zł*
660 zł

117/W/15 14.08 - 16.08.2015 r. 640 zł*
660 zł

118/W/15 11.09 - 13.09.2015 r. 640 zł

119/W/15 09.10 - 11.10.2015 r. 610 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 250 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

najważniejsza relikwia kraju - prawica pierwszego króla Węgier, wizyta na Wyspie 
Małgorzaty, czas wolny. Wyjazd z Budapesztu ok. godz. 16.00. Planowany przyjazd 
do Rzeszowa ok. godz. 23.00. 
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd przejazd komfortowym autoka-
rem, opieka pilota - przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie (pokoje 
2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Bilety wstępu, przewodnik miejscowy, dopłatę do regionalnej kolacji 
oraz inne obligatoryjne opłaty uczestnicy pokrywają we własnym zakresie [ok. 45 
EUR + 4.000 forintów/os]. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wy-
cieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Budapeszt i „Zakole Dunaju” 

Wenecja - Florencja
- Monte Cassino - Rzym

- Watykan - Asyż - Padwa
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS (ul. Grottgera) stanowisko „M” 
o godz. 5.00. Przejazd przez Czechy, Austrię. Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Verony - zwiedzanie zabytkowego centrum 
miasta m.in. Katedra, Dom Julii, Teatr rzymski z I wieku p.n.e., czas wolny. Prze-
jazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Lukki – miasta rodzinnego Giacomo Pucciniego. 
Zwiedzanie zabytkowego centrum m.in.: Katedra, Kościół San Michele in Foro, 
Bazylika San Frediano z XII-wieczną mozaiką, Piazza dell’Anfi teatro. Następnie 
przejazd do Pizy - miasta słynącego nie tylko z Krzywej Wieży, ale także z boga-
tej historii. Zobaczymy Plac Cudów (Piazza dei Miracoli) ze wspomnianą Krzywą 
Wieżą, Katedrą, Baptysterium, czas wolny. Powrót w miejsce zakwaterowania. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do San Gimignano miasta zwanego średniowiecz-
nym Manhattanem z zachowanymi imponującymi kamiennymi wieżami (do 
czasów współczesnych zachowało się 14 z 76 wież) - Piazza Della Cisterna, Piaz-
za del Duomo, Palazzo dei Popolo, kościół San Lorenzo in Ponte, Sant Agostino, 
czas wolny. Przejazd do Volterry, która jest ośrodkiem wydobycia soli kamiennej 
i alabastru. Miasto o wielu zabytkach i wielowiekowej historii sięgającej czasów 
etruskich i rzymskich. Powrót w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Sieny - zwiedzanie miasta m.in.: Piazza del Cam-
po – piękny miejski plac, przy którym stoi Palazzo Publico i Wieża Obżarstwa 
(z zewnątrz), na którym odbywają się słynne wyścigi konne tzw. Palio, średnio-
wieczna katedra p.w. NMP, dom św. Katarzyny, kościół św. Dominika, czas wolny. 
Przejazd do Opactwa Benedyktynów Monte Oliveto Maggiore - zwiedzanie 
opactwa m.in. fresków przedstawiających życie św. Benedykta.
Powrót w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Przejazd do Arezzo – zwiedzanie m.in.: kościół San France-
sco z cyklem fresków „Prawdziwa historia Krzyża Świętego”, których autorem jest 
Pierro Della Francesco, Piazza Grande z kościołem Pieve oraz Palazzo delle Log-
ge, katedra. Przejazd do Cortony, niezwykłego, miasta, którego początki sięgają 
czasów Etrusków. Spacer malowniczymi średniowiecznymi uliczkami miasta, 
katedra, Piazza della Republica z najważniejszymi pałacami w mieście. Powrót 
w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży we Viareggio. Powrót 
w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do Florencji stolicy Toskanii. Wjazd na taras widoko-
wy z Placem Michała Anioła. Zwiedzanie Kościoła Santa Croce - Św. Krzyża, Piazza 
Signoria, Palazzo Vecchio - siedziby rodu Medyceuszy (z zewnątrz), gotyckiej Kate-
dra Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego, dzwonnicy 

NR IMPREZY TERMIN CENA

103/W/15 04.07 - 12.07.2015 r. 1750 zł

104/W/15 22.08 - 30.08.2015 r. 1730 zł*
1750 zł

105/W/15 26.09 - 04.10.2015 r. 1650 zł
* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 700 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota, 7 noclegów w hotelu **/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie:
7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem cho-
rób przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty przewodników miej-
skich, bilety na środki komunikacji miejskiej oraz inne obligatoryjne opłaty (napo-
je do obiadokolacji) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie ok. 100 EUR/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
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Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje
Verona – Piza – Volterra – Siena – Monte Oliveto
Maggiore – Cortona – Arezzo – Florencja – Bolonia

Włochy

Giotta i Baptysterium (z zewnątrz), Ponte Vechio – słynny most złotników. Czas 
wolny. Przejazd do Bolonii - zwiedzanie zabytkowego centrum - Piazza Maggiore 
z Ratuszem, Placu Neptuna, Bazyliki św. Petroniusza, Uniwersytet (Archiginnasio), 
czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa – przejazd nocny.
9 dzień: Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 8.00, Rzeszów ok. godz. 12.30.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację, Węgry i Chorwację. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: „Muzeum pod otwartym niebem”, śniadanie, przejazd przez Bośnię, 
Jajce (kandydat na listę UNESCO) – zwiedzanie miasta m.in.: twierdza, mury 
obronne, zespół baszt, meczet Dizdarów, wieża zegarowa, meczet Singa-bega, 
ruiny kościoła św. Marii, katakumby, tradycyjne domy muzułmańskie, meczet 
Esme Sultanija. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: „Gniewna strona świata”, śniadanie, wycieczka górska na szczyt 
Bjelasnica (2067 m n.p.m. ) [czas przejścia ok. 7 godz.]. Powrót w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: „W poszukiwaniu powołania”, śniadanie, wycieczka górska na 
Obalj (1896) [czas przejścia ok. 9 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: „Bałkańskie requiem”, śniadanie, wycieczka górska na Vito (1960 
m n.p.m.) [czas przejścia ok. 7 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: „Europejska Jerozolima”, śniadanie, przejazd do Sarajewa: kate-
dra pw. Serca Jezusowego, miejsce zamachu na Franciszka Ferdynanda, kry-
ty bazar - Bezistan, meczet Gazi Husrev-bega, grobowce islamskie, medresa 
Sejżukija, synagoga, wieża zegarowa – sahat kula, targ Baśćarśija, studnia 
Sebilj – fragment pierwszego w Europie wodociągu, ratusz, czas wolny na 
zakup pamiątek i posiłek (we własnym zakresie). Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: „To nie jest góra, to królestwo!”, wyjazd we wczesnych godzinach 
rannych (suchy prowiant) - przejazd ok. 3,5 godz. - wycieczka górska na Ma-
glic (2386 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 10 godz.]. Powrót w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: „Eden pełen czaru i uroku”, śniadanie, wycieczka górska na Krva-
vac (2062 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 10 godz.]. Powrót w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, powrót do Polski przez Chorwację, Węgry i Słowację. Pla-
nowany przyjazd do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autoka-
rem, opieka pilota – przewodnika, 8 noclegów w hotelu /**, wyżywienie:
8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 17.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię, Bułgarię - Sofi ę do miejscowości Bansko, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Wichren (2914 m n.p.m.) [czas 
przejścia ok. 6 godz.], zwiedzanie Banska ok. 1 godz., obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: schronisko Bynderica – Kazana – prze-
łęcz Premkata – Konczeto (grań ubezpieczona) – Banski Suchodoł (2884 m 
n.p.m.) – Przełęcz Suchodolska – schronisko Jaworow – Razłog [czas przej-
ścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w góry Riła, zwiedzanie 
Monastyru Rylskiego, wycieczka górska: Kiryłowa Polana - Suchoto Eze-
ro – przełęcz Kobilno Braniszte (2145 m n.p.m.) – Popowokapski Prewał 
(2500 m n.p.m.) – Strasznoto Ezero – Kompleks Malowica [czas przejścia ok. 
8 godz.], przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Kompleks Malowica, Jaworowa Pola-
na – Zeleny Kamak (2592 m n.p.m.) – przełęcz Rozdeła (2550 m n.p.m.) – 
Dolina Siedmiu Jezior Rilskich – schronisko Wada – Jaworowa Polana – Kom-
pleks Malowica [czas przejścia ok. 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Borowec, wyjazd kolejką 
gondolową na Jastrzębiec (2360 m n.p.m.), wycieczka górska na najwyższy 
szczyt Bałkanów – Musałę (2925 m n.p.m.) – Jastrzębiec [czas przejścia 
ok. 6 godz.] – Borowec, powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski 
o godz. 8.00, przejazd nocny przez Serbię, Węgry, Słowację.
9 dzień: planowany przyjazd do Polski ok. godz. 3.00, Rzeszów ok. godz. 4.30.

Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i dobrej kondycji fi zycznej (czas trwania przejść ok. 
6 – 10 godz. marszu tj. ok. 40 – 50 pkt GOT + dojazdy autokarem)
Bilety wstępu (kolejka) oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodat-
kowy ok. 15 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras wycieczek (w uzasadnio-
nych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Hercegowina

Bułgaria

NR IMPREZY TERMIN CENA

52/W/15 14.09 - 22.09.2015 r. 1990 zł
Wpisowe w kwocie 800 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają 
doświadczenia i dobrej kondycji fi zycznej, obycia z ekspozycją oraz podstawowej 
umiejętności poruszania się w terenie skalistym (czas trwania przejść ok. 6 – 10 
godz. marszu + dojazdy autokarem).
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią 
koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras 
(w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
wód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

158/W/15 11.07 – 19.07.2015 r. 1510 zł*
1540 zł

*członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 610 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 6 noclegów w hotelach ** i pensjonatach (pokoje 2,3 
os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

„Góry Bośni i Hercegowiny
- zapomniane piękno”

„Piryn i Riła” 
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NR IMPREZY TERMIN CENA

30/W/15 07.08 – 16.08.2015 r. 1690 zł

Wpisowe w kwocie 670 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika górskiego, 7 noclegów w hotelu **/** lub pensjo-
nacie w pokojach 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 
euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej, 
obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania się w tere-
nie skalistym. Bilety wstępu (Park Narodowy) stanowią koszt dodatkowy ok. 
10 EUR/os. Rafting kanionem rzeki Tara stanowi koszt dodatkowy ok. 45 EUR/
os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności 
zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny doku-
ment tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Sugerujemy zabranie kijów 
trekkingowych oraz rękawiczek wspinaczkowych.

CzarnogóraCzarnogóra

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 20.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry, most na rzece Tara, Żabljak – za-
kwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczki piesze na trasach: Przełęcz Sedlo (1907 m npm) – 
Sedlena greda (2227 m n.p.m.) – Przełęcz Sedlo [czas przejścia ok. 4 godz], Nad-
gora – Curovac (1625 m n.p.m.) – najpiękniejszy widok na kanion Tary – Begovo 
polje [czas przejścia ok. 2 godz]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do - Jez. Czarne (1416 m 
n.p.m.) – Struga (1910 m n.p.m.) - Velika Previja (2145 m n.p.m.) - Terzin Bogaz   
(2303 m n.p.m.) - Veliki Meded (2287 m n.p.m.) -  Jez. Czarne - Ivan Do [czas 
przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Todorov Do (1830 m n.p.m.) - Pru-

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 18.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry. Zakwaterowanie w godz. popołu-
dniowych, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w górach Kumovi na trasie: Śtavna (1750 
m n.p.m.) – źródła Ljubaśticy - Kom Kućki (2487 m n.p.m. – najwyższy szczyt 
Gór Kumovi) – Carine – Śtavna [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w górach Kumovi na trasie: Śtavna (1750 m 
n.p.m.) – Kom Vasojevićki (2461 m n.p.m. ) – Śtavna [czas przejścia ok. 5 godz.]. 
Przejazd do miejscowości Gusinje, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Grbaja, wycieczka piesza w górach Przeklę-
tych na trasie: dolina Grbaja (1130 m n.p.m.) – Valusnica – Przeł. Cafa – Popadija 
– Talijanka (2057 m n.p.m.) – dolina Grbaja [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiado-
kolacja, nocleg.
6  dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Ropojana, wycieczka piesza w górach 
Przeklętych na trasie: Vusanje (1020 m n.p.m.) – Katun Grlata – Skripa – Cafa e 

NR IMPREZY TERMIN CENA

31/W/15 18.09 - 27.09.2015 r. 1650 zł 

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota i przewodnika górskiego, 7 noclegów w pensjonacie lub hotelu 
/**/*** w pokojach 2,3, 4 os. z łazienką, wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadoko-
lacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona.
Zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej, obycia z eks-
pozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania się w terenie skalistym.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności 
zwiedzanych obiektów. Sugerujemy zabranie kijów trekkingowych oraz rę-
kawiczek wspinaczkowych. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
kument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Góry Durmitor

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

10

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

10

Kumovi - Góry Przeklęte

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

taš (2393 m n.p.m.) - Śkrcko Źdijelo - Dobri Do (1722 m n.p.m.) [czas przej-
ścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Dobri Do (1722 m n.p.m.) – 
Zeleni Vir (2028 m n.p.m.) - Bobotov Kuk (2523 m n.p.m.) - Zeleni Vir - Sedlo 
(1907 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, rafting na rzece Tara   jednym z najgłębszych i najwięk-
szych w Europie kanionów (ok. 4 godz., organizator zapewnia pontony oraz ka-
poki, sugerujemy zabrać obuwie typu sandały), regionalny poczęstunek, kąpiel 
i plażowanie nad rzeką. Możliwość przejazdu tyrolką (170 m wysokości !!!, ok. 
600 m długości). Dla osób nie zainteresowanych raftingiem dzień wolny - in-
dywidualny spacer w rejonie Jeziora Czarnego, zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do (1468 m n.p.m.) - Bar-
no Jez. (1489 m n.p.m.) - Ražana Glava (1862 m n.p.m.) - Crvena Greda (2164 
m n.p.m.) - Crepulja Polana - Ivan Do [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadoko-
lacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski ok. godz. 10.00, prze-
jazd nocny przez: Serbię, Węgry, Słowację.
10 dzień: przyjazd do Polski ok. godz. 7.00 (Barwinek), Rzeszów ok. godz. 8.30.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

Preslopit – Zla Kolata (2535 m n.p.m. – najwyższy szczyt Czarnogóry) [czas 
przejścia ok. 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7  dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Grbaja, wycieczka piesza w górach 
Przeklętych na trasie: dolina Grbaja (1130 m n.p.m.) – Karlica – Mali Karanfi l 
(2119 m n.p.m.) – dolina Grbaja [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, 
nocleg.
8  dzień: śniadanie, przejazd do Babino polje, wycieczka piesza w górach 
Przeklętych na trasie: Babino polje – Hridsko jezero – Veliki krs (2374 m 
n.p.m.) – Babino polje [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zakupy i wyjazd w drogę powrotną do 
Polski (ok. godz. 10.00), przejazd przez Czarnogórę, Serbię.
10 dzień: przejazd przez: Węgry, Słowację. Przyjazd do Polski ok. godz. 7.00 
(Barwinek), Rzeszów ok. godz. 8.30.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 5.30, przejazd przez: Kraków – Mysłowice – Cieszyn do 
Ligotki Kameralnej. Wycieczka piesza na trasie: Ligotka Kameralna restauracja 
U Kohutky - Mała Praszywa (702 m n.p.m. zabytkowy drewniany kościół pątniczy 
z 1640 roku p.w. św. Antoniego Padewskiego, schronisko Klubu Czeskich Tury-
stów z 1921 roku) - Praszywa (843 m n.p.m.) – Ropiczka (918 m n.p.m.) tu stało 
pierwsze polskie schronisko w Beskidzie Śląskim) - Ropicznik (Obelisk Tolerancyj-
ny cesarza Józefa II) – Godula (737 m n.p.m., szczyt od którego wziął nazwę jeden 
z rodzajów piaskowca budującego Beskidy) – Ligotka Kameralna [czas przejścia 
ok. 5 godz.]. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Tyra (kolejką krzesełkową) pod Mały Ja-
worowy (943 m n.p.m. – schronisko) – Jaworowy (1031 m n.p.m.) – Rozstaje pod 
Ropicą – Kałużny (994 m n.p.m.) – Chata na Ostrym – Ostry (1044 m n.p.m.) – 
Kozieniec – schronisko – Tyra [czas przejścia ok. 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mosty – Skałka (931 m n.p.m.) – Kościółki 
(853 m n.p.m. – schronisko) – Hotel Tetrev – Wielki Połom (1067 m n.p.m. – 
piaskowcowe ostańce) – Murzynkowy Wierch (985 m n.p.m.) – Burków Wierch 
(1031 n.p.m.) – Rozstaje pod Małym Połomem – Górna Łomna [czas przejścia ok. 
7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: „Na świętą górę dawnych Słowian.” Śniadanie, wycieczka górska: Tro-
janowice Roztoka (kolejką krzesełkową) – Przełęcz Pustewny (1018 m n.p.m. 
- schronisko wg. projektu słynnego słowackiego architekta – Duszana Jurko-
wicza) – Radegast (1105 m n.p.m. - patron słońca, urodzaju i gościnności – 4 
metrowa statua Radegasta) – Radgoszcz (1129 m n.p.m. – Kaplica p.w. św. 
Cyryla i Metodega) – Rożnov pod Radhostem [czas przejścia ok. 4,5-5 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: „Wyprawa na królową śląskich Beskidów”. Śniadanie, wycieczka górska na 
najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego – Łysą Górę: Stare Hamry Jamnik 
– Gruń (847 m n.p.m. – schronisko) – Kozlena – Smerekovina (924 m n.p.m.) – Vi-
salaje – Wyżna Mogielnica – Zimny (1080 m n.p.m.) – Łysa Góra (1324 m n.p.m. 
– bufet) – Ostravice [czas przejścia ok. 8,5 – 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie,
wariant I: Hukvaldy – zwiedzanie starego zamkowego parku oraz ruin zamku 
wzniesionego na wyniosłym wzgórzu. Ze szczytu wieży zamkowej znakomity 
widok na Beskidy.
wariant II: Dolna Łomna Tatinki – Kamienisty (841 m n.p.m. – schronisko) – Ko-
zubowa (982 m n.p.m.) – murowana kaplica i schronisko na miejscu dawnego 
polskiego – piękna panorama na dolinę Olzy, Beskid Śląski, Żywiecki i Małą Fatrę, 
[czas przejścia ok. 4-4,5 godz.].

NR IMPREZY TERMIN CENA

24/W/15 19.05-24.05.2015 r. 950 zł*
970 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 390 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)], wyży-
wienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.
Uwagi: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przejazdy kolejkami wg 
programu stanowią koszt dodatkowy ok. 250 CZK/os. Uczestnicy wycieczki mu-
szą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w uzasadnionych przypadkach).
Wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6 Czeski Beskid Śląsko-Morawski

Czechy

Przejazd przez Cieszyn, Mysłowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa 
ok. godz. 22.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: kontynuowanie podróży przez Serbię, wjazd do Macedonii. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg w okolicach Skopie.
3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Górach Śar Planina na trasie: Popova 
Śapka – Titov vrv (2748 m n.p.m.) - Popova Śapka [czas przejścia ok. 9 - 10 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Skopje – zwiedzanie miasta: Plac Macedo-
nia, dom Matki Teresy, Kamienny Most, Ćarśija, cerkiew św. Zbawiciela, meczet 
Mustafa Paszy, Twierdza, Kanion Matka – zapora wodna , spacer kanionem, 
niesamowite formy krasowe, cerkiew św. Andrzeja, dla zainteresowanych rejs 
łodzią. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza w Górach Korab na trasie: Strezimir – Po-
beda – Golem Korab (2753 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Macedonii i Albanii 
– Strezimir [czas przejścia ok. 9 - 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Park Narodowy Mavrovo, 
Monastyr Sveti Jovan Bigorski- przepięknie rzeźbiony ikonostas „szkoły de-
barskiej”, Rajćica – monastyr św. Jerzego, Ochryd – zwiedzanie miasta z listy 
UNESCO: Sobór arcybiskupi św. Zofi i, cerkiew św. Bogurodzicy Perivleptos, teatr 
rzymski, cerkiew św. Jana Kaneo, twierdza cara Samoila, promenada nadmorska, 
dla zainteresowanych rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim, czas wolny. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Gradiste – rekonstrukcja dawnej wioski 
rybackiej, Monastyr Sveti Naum – jeden z najpiękniejszych w Macedonii zało-
żony przez ucznia Cyryla i Metodego. Wycieczka piesza w Górach Galićica na 
trasie: Baba – Magaro (2254 m n.p.m.) – Baba [czas przejścia ok. 4 – 5 godz.]. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza tzw. „skalną drogą” (klamry, liny) w Górach 
Pelister na trasie: hotel Molika – schronisko Kopanki – Stiv (2468 m npm) – Pe-
lister (2601 m n.p.m.) – Kunina stena – hotel Molika [czas przejścia ok. 8 - 9 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza w Górach Pelister na trasie: Niże Pole – 
Debeli rid – Golemo Ezero (2218 m n.p.m.) schronisko – Malo Ezero – Crvena 
Rika – Niże Pole [czas przejścia ok. 6 – 7 godz.], Bitola – miasto na styku islamu 
i kultury śródziemnomorskiej, cerkiew św. Dymitra, Stara Ćarśija – osmańska sta-
rówka, czas na zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Haraclea Lyncestis – pozostałości an-
tycznego miasta ze wspaniałymi mozaikami. Przejazd nocny przez Serbię, Węgry

NR IMPREZY TERMIN CENA

157/W/15 01.10 – 11.10.2015 r. 1890 zł 
Wpisowe w kwocie 760 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę nale-
ży wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 8 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (poko-
je 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podli-
mit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty 
stanowią koszt dodatkowy ok. 10-20 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport).

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

11Macedonia – „Serce Bałkanów”

Macedonia

11 dzień: dalszy przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Polski ok. 
godz. 6.00, Rzeszów ok. godz. 7.30.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
- stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Wy-
cieczka piesza na trasie: Przeł Vartop – debrza „Groapa Ruginoasa” – for-
ma geomorfologiczna powstała w wyniku erozyjnej działalności wód - Przeł. 
Vartop [czas przejścia ok. 1,5 godz.]. Zakwaterowanie – okolice Arieseni. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Sighistel – Valea Sighistel 
(krasowa dolina z jaskiniami) – Przełęcz Vartop (1160 m npm)[czas przejścia 
ok. 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza na trasie: Bucium 
– Detunata Goala (1158 m n.p.m.) – najlepiej zachowany nek wulkanicz-
ny w Karpatach, rezerwat geologiczny – Poiana – Rosia Montana (ośrodek 
wydobycia złota, muzeum górnictwa) – [czas przejścia ok. 7 godz]. Obiado-
kolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Przełęcz Vartop (1160 m 
n.p.m.) – Cetatile Ponorului (największa w Europie skalna brama – 70 m) – 
wąwóz Cheile Galbenei (przejście tzw. „orlą percią Apuseni” – liny, łańcuchy, 
klamry, chodzenie „po wodzie”) – Przełęcz Vartop [czas przejścia ok. 9 - 10 
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Przełęcz Vartop (1160 m n.p.m.) – Pia-
tra Graitoare (1658 m n.p.m.) – Vf. Curcubata Mare (1849 m n.p.m. – naj-
wyższy szczyt G. Apuseni) – Arieseni [ czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadoko-
lacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną, na trasie 
zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej (jednej z najpiękniejszych w Rumunii), 
Tokaj (UNESCO) - postój ok. 1 – 1,5 godz. na degustację i zakup win, Barwi-
nek (Polska) ok. godz. 20.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.30.

Uwaga: Wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze 
wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fi zycznej (czas trwania przejść
ok. 8 – 9 godz. marszu + dojazdy autokarem).
Pewien fragment trasy prowadzi przez wąwozy w których płynie woda.
Sugerujemy aby zabrać: rękawiczki wspinaczkowe, sandały oraz kijki trekkin-
gowe. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy 
ok. 10 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycie-
czek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Program:
1 dzień: wyjazd z Rzeszowa o godz. 23.00. Przejazd przez Barwinek, Słowa-
cję, Węgry.
2 dzień: przekroczenie granicy rumuńskiej ok. godz. 7.00 - wymiana waluty, 
dalszy przejazd, Simleu Silvaniei - miejsce urodzenia króla Stefana Batore-
go, ruiny zamku, Porolissum - ruiny rzymskie z widokiem na góry Meses. 
Przejazd w okolice Vatry Dornei - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Kelimeńskie na trasie: Neagra 
Saului – Lucaciu (1770 m n.p.m.) – rez. wulkaniczny „Dwunastu Apostołów” 
- Gura Haitii [czas przejścia ok. 6 – 7 godz.], spacer po uzdrowisku Vatra Do-
rna. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Suhard na trasie: Ciocanesti 
– Schitul Sf Cruce – Faraoane (1715 m n.p.m.) – Ousorul (1639 m n.p.m.) – 
Vatra Dorna [czas przejścia ok. 7 - 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Bystrzyckie na trasie: Caba-
na Zugreni – Vf. Bogalini (1748 m n.p.m.) – Vf. Pietrosu Bistritei (1791 m 
n.p.m.) – Cozanesti [czas przejścia ok. 7 - 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w masyw Giumalau na trasie: Rusca 
– Cabana Giumalau - Vf. Giumalau (1857 m n.p.m.) – Vf. Alunul – Valea Put-
nei [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzien: śniadanie, wyjazd na Bukowinę ze zwiedzaniem „malowanych klasz-
torów” z listy UNESCO: Humor, Voronet, Sucevita, Moldovita, Cacica - sanktu-
arium maryjne, Nowy Soloniec - polska wioska. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wycieczka górska w masyw Rarau na trasie: Cimpulung 
Moldovenesc – Poiana Sihastriel – Vf. Rarau (1651 m n.p.m.) – rez. „Piatrele 
Doamnei” - najwyższa iglica skalna Karpat – Cimpulung Moldovenesc [czas 
przejścia ok. 6 - 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Rumunię: Vatra Dorna – 
Bistrita – Dej – Baia Mare – Satu Mare. Dalszy przejazd przez Węgry Słowację. 
Przyjazd do Polski ok. godz. 22.00 (Barwinek), Rzeszow ok. godz. 23.30.

Uwagi: bilety wstępu, stanowią koszty dodatkowy ok. 15 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

RumuniaRumunia

NR IMPREZY TERMIN CENA

37/W/15 18.08 - 23.08. 2015 r. 1140 zł*
1160 zł

* członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 460zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 5 noclegów w pensjonacie lub hotelu** (pokoje 2, 3 os.) 
wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

34/W/15  07.11 - 15.11.2015 r.  1570 zł
Wpisowe w kwocie 630 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, 7 noclegów w hotelu /**/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3 
os. z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Apuseni – Góry Zachodnio-
rumuńskie „W krainie wąwozów, 

jaskiń i wulkanicznych neków” 

Góry Bukowiny: Kelimenskie,
Rarau, Giumalau, Suhard,

Bystrzyckie

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

1

1



34

NR IMPREZY TERMIN CENA

36/W/15 03.07 – 12.07. 2015 r. 1720 zł
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 8 noclegów hotelu/** lub w pensjonacie (pokoje 
2, 3 os.) wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wy-
magają doświadczenia i dobrej kondycji fi zycznej (czas trwania przejść ok. 8 
– 9 godz. marszu + dojazdy autokarem).
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowią koszt dodatkowy ok. 10 
EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz 
zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

RumuniaRumunia

Program:
1  dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 21.00 przejazd nocny przez Słowację i Węgry.
2  dzień: przejazd przez północną Transylwanię, Sovata – uzdrowisko, słone je-
zioro Lacu Ursu, Corund – centrum ludowej ceramiki (możliwość zakupu), dojazd 
w okolice miejscowości Gheorgheni, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w góry Hasmas na trasie: Balan – Piatra 
Singuratica (1587 m n.p.m.) – Haghimasu Mare (1792 m n.p.m.) – Polana Alba – 
Lacu Rosu, [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, Lacu Rosu – największe jezioro osuwisko-
we Karpat (spacer wokół jeziora ok. 30 min.), wycieczka piesza ok. 2 – 3 godz. na 
Suhardul Mic (1345 m. n.p.m.) – panorama gór Hasmas, Wąwóz Bicaz – jeden 
z największych w Europie (spacer ok. 1 godz., liczne stragany z regionalnymi pa-
miątkami), Jezioro Bicaz – największy sztuczny zbiornik  w Karpatach. Przejazd 
w okolicę miejscowości Durau, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska w góry Ceahlau na trasie: Durau – Cascada Dur-
mitoarea – Cabana Dochia (1750 m n.p.m.) – Vf. Toaca (1900 m n.p.m.) – Cabana Fan-
tanele (1220 m n.p.m.) – Durau [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

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

NR IMPREZY TERMIN CENA

01/W/16 Luty 2016 r. 1370 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 6 noclegów w pensjonacie w Branie lub okoli-
cy ,wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, rakiety śnieżne, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR pod-
limit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze 
wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fi zycznej (czas trwania 
przejść ok. 9 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję 
i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + kolejka stanowią koszt dodatko-
wy ok. 10 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w uzasadnionych przypadkach).
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód oso-
bisty lub paszport).

Karpaty Wschodnie
Góry: Hasmas, Ceahlau, Kelimeńskie, 
Marmaroskie, Rodniańskie
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6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd doliną Złotej Bystrzycy - wy-
cieczka górska trasą: Przełęcz Prislop (1416 m n.p.m.) – Poiana Stiol – wodo-
spad Cailor (90 m. najwyższy w G. Rodniańskich) - Complex Turistic Borsa 
[czas przejścia ok. 4 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Karpaty Marmaroskie na trasie: 
Przełęcz Przysłup (1416 m n.p.m.) - rez.„Cornedeii Ciungii Balasiui” (cietrze-
wie) - Vf.  Cearcanul (1847 m n.p.m.) - Borsa, [czas przejścia ok. 8 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Rodniańskie na trasie: Com-
plex Turistic Borsa – wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Poiana Stiol - jezio-
ro Izvoare Bistritei - Przełęcz Gargalau (1925 m. n.p.m.) - Vf. Galatului (2048 m 
n.p.m.) – Vf. Puzdrele (2189 m n.p.m.) – Borsa [czas przejścia ok. 9 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wycieczka górska na terenie Rodniańskiego Parku Na-
rodowego i Rezerwatu Biosfery UNESCO na trasie: Borsa - Dolina Buha-
escu - wodospady Orłowicza - Jezioro Buhaescu - Przeł. Curmatura Pietro-
sului (2129 m n.p.m.) - Vf. Pietrosul (2303 m n.p.m. - najwyższy w górach 
Rodniańskich) – Borsa [czas przejścia ok. 11 godz.], obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną trasą: Borsa, 
Sapanta - „Wesoły Cmen  tarz” (UNESCO), Przeł. Huta, Satu Mare, Tokaj (UNE-
SCO) - postój ok. 1,5 godz. na degustację i zakup win; Słowacja. Przyjazd do
Polski ok. godz. 20.30 (Barwinek), Rzeszów ok. godz. 22.00.
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4 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Cabana Gura Raului – Wąwóz Za-
rnestilor – Cabana Curmatura – Vf. Piatra Mica (1816 m n.p.m.) – Poiana Zano-
aga – Cabana Gura Raului [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Podu Dambovitei – Wąwóz 
Dambovicioarei – Dambovicoara - Wąwóz Brusturetului – Poiana Grind – 
Saua Vladusca (1415 m npm) - Saua Joaca (1445 m n.p.m.) – Casa Folea 
[czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Poiana Brasov - wyjazd kolejką 
gondolową na Postavaru (1799 m n.p.m.) – Poiana Trei Fetite – Poiana Secuilor 
– Trei Brazi – Paraul Rece [czas przejścia ok. 6 - 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza na trasie: Predeal – Vf. Clabucet (1451 m 
npm) – Vf. Clabucetul Taurului (1520 m n.p.m.) – Azuga [czas przejścia ok. 
5 - 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną, na trasie 
zwiedzanie Sighisoara - miasto – cytadela na liście UNESCO, wieża zega-
rowa, dom Drakuli, kościół klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, 
mury obronne. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.30 (Barwinek), 
Rzeszów ok. godz. 01.00 (dnia nastepnego).
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Ponad połowa Karpat leży na terenie państwa Rumuńskiego. Tutejsze krajobra-
zy zaskakują różnorodnością. Najwyższe pasma mają charakter bezkresnych poło-
nin lub poszarpanych skalistych grani. Podczas pobytu realizujemy wycieczki gór-
skie w góry: Ciucaş, Piatra Mare, Bucegi, Piatra Craiului - Królewska Skała oraz 
w najwyższe w Rumunii - Fagarasze. Atutami oprócz wycieczek górskich są rów-
nież wycieczki krajoznawcze ze zwiedzaniem najciekawszych miejscowości takich 
jak Kluż, Sighisoara, Brasov, które zwiedzamy podczas przejazdu przez Transylwa-
nię. Rasnov wyróżnia się jednym z największych i najpiękniejszych – pod względem 
lokalizacji – zamków chłopskich. Zwiedzając kraj nie sposób ominąć Branu gdzie 
znajduje się osławiony w legendach i opowieściach zamek Drakuli a także skansen 
z zabytkami architektury drewnianej Siedmiogrodu.  

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, przejazd przez Transylwanię trasą: 
Kluż - zwiedzanie miasta: rynek, fara św. Michała, pomnik króla Macieja, katedra 
prawosławna, mury obronne, czas wolny - wymiana walut, Sighisoara - miasto 
– cytadela na liście UNESCO, wieża zegarowa, dom Drakuli, kościół klasztorny, 
schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w góry Ciucas na tra-
sie: Przełęcz Bratocea - Vf. Ciucas (1954 m n.p.m.) – Dolina Piwna - Cheia [czas 
przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w góry Piatra Mare 
na trasie: Dambu Morii - Wodospady 7 schodów – Piatra Mare (1843 m n.p.m.) 
– Wodospad Tamina – Timisu [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Bran - zwiedzanie: skansen architektury drewnianej Sied-
miogrodu, zamek Drakuli - Rasnov - twierdza chłopska - Brasov - zwiedzanie: 
zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny Kościół”, uliczka Sforii, mury 
obronne, Brama Schei, cerkiew św. Mikołaja, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd autokarem, wycieczka piesza w góry Piatra Cra-
iului (Skała Królewska) – realizowana będzie wg propozycji przewodnika [czas 
przejścia 7 - 10 godz. - trudności techniczne: piargi, zabezpieczenie w postaci 
stalowych lin – sugerujemy zabranie kijków trekkingowych, rękawiczek do wspi-
nania, ewentualnie kasków]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd autokarem do Busteni, wyjazd kolejką na Vf. Baba 
Mare (2292 m n.p.m.) - Babele, Sfi nx (eoliczne formy skalne), wycieczka piesza 
w górach Bucegi na trasie: Babele - Vf. Omul (2507 m n.p.m.) – Vf. Scara - Bran 
[czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

35/W/15 16.07 - 25.07.2015 r. 1740 zł*
1760 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 8 noclegów w pensjonacie lub hotelu, wyżywienie: 
8 śniadań i 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL włącznie z cho-
robami przewlekłymi (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.
Uwagi: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wyma-
gają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fi zycznej (czas trwania przejść ok. 
8 – 10 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję i umiejęt-
ności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + kolejki stanowią koszt dodatkowy
ok. 25 EUR/os. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany 
tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
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Rumunia

8 dzień: śniadanie, przejazd autokarem do Poiana Brasov - wyjazd kolejką gon-
dolową na Postavaru (1799 m n.p.m.), wycieczka piesza na trasie: Postavaru 
– Poiana Trei Fetite – Poiana Secuilor – Trei Brazi – Paraul Rece [czas przejścia ok. 
6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Fagaras (zamek obronny) 
do Balea Lac. Wycieczka piesza w góry Fagaras na trasie: Balea Lac - Saua Ca-
prei - Vf. Vanatoarea lui Boteanu (2507 m n.p.m.) - Balea Lac [czas przejścia 
ok. 4 godz.]. Przejazd do Sibiu - zakwaterowanie, obiadokolacja, ewentualny 
wieczorny spacer po mieście. Nocleg.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
Przejazd przez Alba Julia – krótkie zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina 
– jedna z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koro-
nacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna 
z najważniejszych nekropoli Węgier, Kluż, góry Bihor, Oradea, Tokaj (UNESCO) 
- postój ok. 1 – 1,5 godz. na degustację i zakup win, Barwinek (Polska) ok. godz. 
22.00, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.30.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

25/W/15 20.07 - 26.07.2015 r. 1160 zł*
1190 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 480 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd przejazd autokarem tury-
stycznym, opieka pilota-przewodnika górskiego, 6 noclegów w pensjonacie 
lub hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadoko-
lacji, ubezpieczenie: KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR 
podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: wycieczka wymaga bardzo dobrej kondycji marszowej.
Bilety wstępu (kolejki) stanowią koszt dodatkowy ok. 20 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności 
wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

SłowacjaSłowacja

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00, przejazd przez przejście graniczne Chyżne. Orawski Hrad 
- zwiedzanie zamku z XIII w. (służył za mroczne tło w fi lmie Nosferatu) - Terchowa. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Fačkovske Sedlo – Revan – Kl’ak (1352 m 
n.p.m.) – Vricko [czas przejścia ok. 4 godz.].Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Chata Fatranka - Chata pod Suchym - Maly 
Krivaň - Velky Krivaň (1708 m n.p.m.) - Krawiarsky - Baraniarky - Sokole (grań) - 
Stary Młyn [czas przejścia ok. 6,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

Program: 
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd Barwinek – Preszów – Poprad – Ruźemberok
A – Valaska Dubova – Veľký Choč (1607 m n.p.m.) – Lucky [czas przejścia ok. 
5,5 godz.].
B – Valaska Dubova – Średnia Polana – Jasenova [czas przejścia ok. 4 godz.]. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie,
A – Donowały – Kozi Grzebień (1330 m n.p.m.) – Veľká Chochuľa (1753 m 
n.p.m.) – Skałka (1549 m n.p.m.) –Przełęcz pod Skałką – Liptowska Luźna [czas 
przejścia ok. 7 godz.]. 
B – Donowały – Kozi Grzebień (1330 m n.p.m.) – Przełęcz (1099 m n.p.m.) – Ko-
rytnica Kupele (uzdrowisko) [czas przejścia ok. 5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, 
A – Przełęcz Mały Sturec – Krasny Kopiec (1237 m n.p.m.) – Górski Hotel „Kralova 
Studna” – Kriźna (1574 m n.p.m.) – Ostredok (1592 m n.p.m.) – Kysky – Zielona 
Dolina – Górna Rewuca [czas przejścia ok. 8,5 godz.].
B - Przełęcz Mały Sturec – Krasny Kopiec (1237 m n.p.m.) – Górski Hotel „Kralova 
Studna” – Kriźna (1574 m n.p.m.) – Rybowska Przełęcz – Sucha Dolina – Górna 
Rewuca (Vysna Revuca) [czas przejścia ok. 6,5-7 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

62/W/15 21.09 – 27.09.2015 r. 1320 zł

Wpisowe w kwocie 530 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę 
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota i przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu **/** w poko-
jach 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej, 
obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania się w te-
renie skalistym.
Wyjazd kolejką krzesełkową stanowi koszt dodatkowy ok. 10 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności 
zwiedzanych obiektów
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport).

Tatry Niżne, Mała Fatra,
Wielka Fatra

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

Mała i Wielka Fatra,
Veľký Choč 

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4 dzień: śniadanie, przejście górskie trasą: Certovica (1238 m n.p.m.) – Ro-
vienky – Panska Hol’a – chata gen. Štefanika – Dumbier (2043 m n.p.m.) – 
Chopok (2023 m n.p.m.) – zjazd kolejką - Demanovska Dolina [czas przejścia 
ok. 8 godz.].Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Chata Fatranka - Chata Vratna - wy-
ciągiem krzesełkowym na Spilovskie Sedlo - przejście górskie: Chleb - Stoh 
- Veľký Rozsutec (1609 m n.p.m.) - Maly Rozsutec - Tesna rizna - Horne diery 
- Nove diery - Biely Potok [czas przejścia ok. 4 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Dojazd: Varin - Žilina - Martin - Turcianskie Teplice - sedlo Maly 
Šturec (890 m n.p.m.), wycieczka górska: Horsky hotel - Križna (1574 m n.p.m.) - 
Ostredok (1592 m n.p.m.) - Ploska - Chata pod Borišovą - Javorina - Maly Lysec 
- Lysec - Chata Lysec [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, dojazd: Varin - Dolny Kubin - Valaska Dubova; wycieczka 
górska na Veľký Choč (1607 m n.p.m.) - Vyšny Kubin [czas przejścia ok. 4 
godz.]. Planowany powrót do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 23.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW
1

4 dzień: śniadanie, 
A – Podsucha – Niżne Matejkovo – Siprun (1461 m n.p.m.) – Malinne (1209 
m n.p.m.) – Hotel Malina – Vlkolinec (UNESCO) [czas przejścia ok. 6,5 godz.].
B – Jezevce – Trlenska Dolina – Vlkolinec – Sidovovo (1099 m n.p.m.) – Wiel-
ka Skała (911 m n.p.m.) – Rużemberok [czas przejścia ok. 5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie 
A – Biały Potok – Dolne Diery – Górne Diery – Pod Tanecznicą – Przełęcz 
Międzyrozsutce – Maly Rozsutec (1343 m n.p.m.) – Przełęcz – Veľký Rozsu-
tec (1609m n.p.m.) – Przełęcz Międzyhale – Stefanowa [czas przejścia ok. 7 
godz.]. 
B - Biały Potok – Dolne Diery – Górne Diery – Pod Tanecznicą – Przełęcz Mię-
dzyrozsutce – Maly Rozsutec (1343 m n.p.m.) – Przełęcz Międzyrozsutce – 
Przełęcz Międzyhale - Stefanowa [czas przejścia ok.5,5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie
A – Chata Wratna – Przełęcz Spilowska – Veľký Kriváň (1708 m n.p.m.) – 
Przełęcz Bubleń – Krawiarskie (1380 m n.p.m.) – Baraniarki (1269 m n.p.m.) 
- Stary Dwór [czas przejścia ok. 8 godz.]. 
B – Chata Wratna – Przełęcz Spilowska – Veľký Kriváň (1708 m n.p.m.) – 
Przełęcz Spilowska – Chleb – (1645 m n.p.m.) – Południowy Gruń (1460 m 
n.p.m.) – Chatana Gruni – Stefanowa [czas przejścia ok.7,5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Martin Podtrane – Mariańskie hale – Veľka Luka (1475 
m n.p.m.) – Wrutki [czas przejścia do 5 godz.]. Przejazd przez Parnicę – Dolny 
Kubin – Trstenę – Chyżne. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 6.00
A – Stary Smokowiec – Hrebenok – Sławkowski Szczyt (2452 m n.p.m.) – 
Stary Smokowiec [czas przejścia ok. 7 godz.].
B – Stary Smokowiec – Hrebenok – Śląski Dom w Dolinie Wielickiej – Stary 
Smokowiec [czas przejścia ok. 5,5 godz.] 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie,
A – Szczyrbski Staw – Popradzki Staw – Mięguszowiecka Dolina – Wielki Hiń-
czowy Staw – Koprowa Przełęcz (2180 m n.p.m.) – Koprowy Szczyt (2363 m 
n.p.m.) – Popradzki Staw – Popradzkie Pleso (przystanek „elektriczki”) [czas 
przejścia ok. 8 - 8,5 godz.]
B – Szczyrbski Staw – Popradzki Staw – Mięguszowiecka Dolina – Wielki Hiń-
czowy Staw - Popradzki Staw – Cmentarz Symboliczny Ofi ar Gór pod Oster-
wą – Popradzkie Pleso (przystanek „elektriczki”) [czas przejścia 7godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie,
A – Podbańskie – Dolina Kamienista – Pyszna Przełęcz – Błyszcz (2169 m 
n.p.m.) – Bystra (2248 m n.p.m.) – Dolina Bystra – Przystanek przy Bystrej 
na Drodze Wolności [czas przejścia ok. 9 godz.]
B – pobyt na basenach termalnych w Beszeniowej
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie,
A – Wylot Doliny Zdziarskiej – Zdziarska chata (schronisko) – Jałowiecka 
przełęcz (4856 m n.p.m.) – Baników (2178 m n.p.m.) – Trzy Kopy (2136 m 
n.p.m.) – Smutna Przełęcz (1965 m n.p.m.) – Małe Zawraty – Zdziarska dolina 
– wylot [czas przejścia ok. 9 godz.]
B – Wylot Doliny Zdziarskiej – Zdziarska Chata – Małe Zawraty – Zdziarska Prze-
łęcz (1917 m n.p.m.) – Jamnicka Dolina – Prybylina [czas przejścia ok. 7,5 godz.]
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie,
A – Hrebenok – Dolina Staroleśna ( Wielka Zimna Woda) – Zbójnicka Chata 
(1960 m n.p.m.) – Przełęcz Rohatka (Prielom 2290 m n.p.m.) – Zmarzły Ko-
cioł w Litworowej Dolinie – Polski Grzebień (2200 m n.p.m.) – Wielicka Dolina 
– Śląski Dom – Tatrzańska Polianka [czas przejścia ok. 10 godz. ]
B – Hrebenok - Zamkowskiego Chata – Wodospady Zimnej Wody – Tatrzań-
ska Leśna [czas przejścia ok. 5 godz.]
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie,
A – Podlesok Pila – Cieśniawa Piecki – Klasztorzysko – Podlesok [czas przej-
ścia ok. 5,5godz.]. Lewocza – czas wolny - obiad (we własnym zakresie). Prze-
jazd przez Lewoczę – Preszów – Barwinek.

Program:
1 dzień: „Nokturn”, wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grot-
tgera) - stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: „Eden pełen czaru i uroku”, wjazd do Słowenii,  zwiedzanie  Cel-
je – ruiny zamku z piękną panoramą na miejscowość, czas wolny, przejazd 
w okolice Bledu, przejście malowniczym wąwozem  Vintgar  - wodospad 
Slap Sum - kościół św. Katarzyny – Podhom [czas przejścia ok. 2 godz.]. Prze-
jazd w okolicę Bledu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: „Przez krainę Zlatoroga”, śniadanie, wycieczka górska: Koča pri 
Savici (635 m n.p.m.) – Crno Jezero – Lopučniška Dolina - Koča pri Triglavskih 
jezerih (1685 m n.p.m.) – Śtapce (1851 m n.p.m.) – Mala Tičarica (2071 m 
n.p.m.) Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m n.p.m.) Planina na Kalu- Planina 
Razor- Dom Savica – [czas przejścia ok. 9 godz.]. Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: „Latarnia Bohinjskiego Jeziora”, śniadanie, przejazd do Ukanc, wy-
cieczka górska: wyjazd kolejką do Ski Hotel Vogel – Sija (1800 m n.p.m.) – Ro-
dica (1964 m n.p.m.) – Ski Hotel Vogel – zjazd kolejką do Ukanc, [czas przej-
ścia ok. 7,5 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: „To nie góra, to królestwo!”, śniadanie, przejazd na Rudno Polje, 
wycieczka górska: Rudno Polje – Studorski preval (1892 m n.p.m.) – Vodnikov 
dom (1817 m n.p.m.) – Konjski preval (2020 m n.p.m.) – Dom Planika (2401 
m n.p.m.), widoki na Triglav - Konjski preval (2020 m n.p.m.) - Vodnikov dom 
(1817 m n.p.m.) - Studorski preval (1892 m n.p.m.) - Rudno Polje, [czas przejścia 
ok. 10 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: „Na granicy”, śniadanie, przejazd do miejscowości Planina pod Go-
lico wycieczka górska: Planina pod Golico – Rozca (1587 m n.p.m.) – Jeklievo 
Sedlo (1488 m n.p.m.) – Golica (1835 m n.p.m.)  - Koča na Golici (1582 m 
n.p.m.) – Planina pod Golicio [czas przejścia ok. 6 godz.]. Powrót w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: „O krok od otchłani”, śniadanie, przejazd na Rudno Polje, wycieczka 
górska: Rudno Polje – Blejska Koča – Debela Peč (2014 m n.p.m.) – Brda (2009 
m n.p.m.) - Blejska Koča – Jawornik (1282 m n.p.m.) – Rudna Dolina [czas przej-
ścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
8 dzień: „Alpejskie Arboretum”, śniadanie, przejazd na Sorišką planinę, wy-
cieczka górska: Soriška planina (1306 m n.p.m.) – Vrh Bače (1273 m n.p.m.) – Ko-
bla (1493 m n.p.m.) – Soštar (1646 m n.p.m.) – Crna Prst (1844 m n.p.m.) – Dom 
Zorka Jelinčiča – Orožnova koča (1350 m n.p.m.) - Bohinjska Bistrica [czas przej-
ścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: „Nowa Praga”,śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Lubljany - zwie-
dzanie stolicy, czas wolny, powrót do Polski przez Węgry i Słowację. Planowany 
przyjazd do Polski ok. godz. 23.00,Rzeszów ok. godz. ok. 01.30 (dnia następnego).

Słowacja

Słowenia

Słowacja

Słowenia

NR IMPREZY TERMIN CENA

61/W/15 13.07-18.07.2015 r. 1140 zł
Wpisowe w kwocie 460zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota - przewodnika, 5 noclegów (w pensjonacie lub hotelu w okolicy Popradu 
– pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpiecze-
nie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podli-
mit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają 
doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fi zycznej (czas trwania przejść ok. 8 – 10 
godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję i umiejętności radze-
nia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy. Wyjazd kolejką na Hrebenok 
stanowi koszt dodatkowy do 20 EUR/os. Bilet wstępu na baseny termalne płatny do-
datkowo ok. 10 - 15 EUR/os. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności 
wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

NR IMPREZY TERMIN CENA

60/W/15 02.07 – 10.07. 2015 r. 1990 zł
Wpisowe w kwocie 630 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opie-
ka pilota – przewodnika, 7 noclegów w pensjonacie /** (pokoje 2,3,4 os.) wyżywie-
nie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro; 
KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają 
doświadczenia i dobrej kondycji fi zycznej, obycia z ekspozycją oraz podstawowej 
umiejętności poruszania się w terenie skalistym (czas trwania przejść ok. 6 – 9 godz. 
marszu + dojazdy autokarem). Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne 
obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy ok. 30 EUR/os. Organizator zastrze-
ga sobie możliwość zmian tras (w uzasadnionych przypadkach) Uczestnicy wyciecz-
ki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Tatry Słowackie

Alpy Julijskie i Karawanki

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

9

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.00.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

11/W/15 01.06-07.06.2015 r. 1120 zł*
1150 zł

*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 460 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota 
- przewodnika, przewodnik górski, 6 noclegów w pensjonacie lub hotelu (pokoje 2, 3, 4 
os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji fi zycznej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach)..

UkrainaUkraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) – stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do miejsca zakwaterowania 
(Żabie lub Worochta), obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska na najwyższy szczyt Beskidów 
Pokuckich: Wołowe – Rotyło (1483 m n.p.m.) – Wołowe [czas przejścia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) 
– stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Wołowca, zakwaterowanie, wy-
cieczka górska: Hukliwe – Skotarskie – Stan (802 m n.p.m.) – Hukliwe [czas 
przejścia ok. 3,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska do wyboru: Perechresne - Ostra Hora 
(1405 m n.p.m.) – Paszkowce [czas przejścia ok. 5,5 godz.] lub Perechresne 

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) - stanowisko „M” o godz. 23.00, przejazd nocny.
2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska: Polanica 
– Syniak (1666 m n.p.m.)– Polanica [czas przejścia 6 godz.], zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY TERMIN CENA

18/W/15 18.08-23.08.2015 r. 920 zł*
950 zł

*członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 380 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pi-
lota - przewodnika, przewodnik górski, 5 noclegów w hotelu w Hukliwem (pokoje 2, 3, 
4 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji fi zycznej. Organizator zastrzega sobie prawo zmia-
ny kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

Beskid Pokucki i nie tylko
– łąki, skały i historia

Połonina Borżawa
z Hukliwego na lekkim luzie

Czarnohora i Gorgany
z bazą w Polanicy

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Pisany Kamień (1221 m n.p.m.) – 
Jasienów Górny, (na szczycie na skale napis pamięci J. Piłsudskiego) [czas przejścia ok. 
7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Górach Hryniawskich: Krasnyk – Kręta (1332 
m n.p.m.) – Żabie [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Tatarów – Leśniów (1258 m n.p.m.) – Jahody 
(1216 m n.p.m.) – Mikuliczyn [czas przejścia ok. 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Rakieta Wielka (1110 m n.p.m.) – 
Mikuliczyn [czas przejścia ok. 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd przez Lwów do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

– Bukowiec – Paszkowce [czas przejścia ok. 4 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Hukliwe – Płaj (1334 m n.p.m.) – Tomnatyk (1347 m 
n.p.m.) – Woskreseński Wierch – Wołowiec [czas przejścia ok. 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pilipiec – wodospad Szypot – Podobowiec – 
Chrest – Cerkiew św. Ducha w Hukliwem – Wołowiec [czas przejścia ok. 7 godz.], obia-
dokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Miżhirska – Roztoka – Roboczyn (1009 
m n.p.m.) – bacówka z serami – Roztoka – Hukliwe [czas przejścia ok. 7 godz.],obia-
dokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, spacer do skał w Jamielnicy [czas przejścia ok. 3 godz.], przejazd 
przez Lwów do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA

10/W/15 28.04-03.05.2015 r. 790 zł*
820 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 320zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pi-
lota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjonacie w Polanicy (pokoje 2, 3 
os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, bilety wstępu na Zaroślak, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Zaroślak 
[czas przejścia 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowel – Czarna Klewa (1249 m n.p.m.) – Douha 
(1354 m n.p.m.) – Połonina Bohacka (1354 m n.p.m.) – Przełęcz Krzyżówka (1100 m 
n.p.m.) – dolina Hnilica – Bukowel [czas przejścia 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Makowica (987 m n.p.m.) – Skały 
Dobosza [czas przejścia 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Jaremcza (wodospad i bazar), Stanisławów (zwiedzanie miasta). 
Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.30.
Uwaga: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrze-
ga sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych przypadkach zmianę 
tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Czas przejścia nie obejmuje czasu 
dojazdu do tras.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 6.00. Drohobycz – zwiedzanie: cerkiew św. Jerzego, 
spacer po mieście Bruno Schulza, Jaremcze - krótki spacer do wodospadu, 
Polanica - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla 
(2061 m n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Połoninę Kostrzyca (1586 m 
n.p.m.), wg M. Orłowicza najpiękniejsza panorama Czarnohory [czas przej-
ścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak - Jeziorko Niesamowite - Re-
bra (2001 m n.p.m.) - Szpyci - Maryszewska - dolina Prutu, [czas przejścia 
ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa po Huculszczyźnie - Werchowy-
na (Żabie) „spotkanie w chacie Kumłyka” - Kuty - Kołomyja (muzeum hucul-
skie) - Delatyn, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Gorganach: Polanica - Syniak (1666 
m n.p.m.) – Chomiak (1544 m n. p .m.) - Polanica [czas przejścia ok. 8 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Stanisławów - 
zwiedzanie głównych zabytków miasta, Lwów - spacer Prospektem Swobo-
dy od pomnika A. Mickiewicza do opery lwowskiej, czas wolny. Planowany 
przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd turystycznym autokarem/
busem, opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 6 noclegów w pen-
sjonacie/hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obia-
dokolacji, wstępy do zwiedzanych obiektów oraz do zwiedzanych rezerwa-
tów i parków narodowych, ubezpieczenie: KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UkrainaUkraina

NR IMPREZY TERMIN CENA

14/W/15 27.07-02.08.2015 r. 1030 zł*
1060 zł

15/W/15 24.08-30.08.2015 r. 1030 zł*
1060 zł

* członkowie PTTK 
Wpisowe w kwocie 420 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

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

Czarnohora i Huculszczyzna
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 21.30 – przejazd nocny.
2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska: Bereźnica – 
Biała Kobyła (1477 m n.p.m.) – Mychasiwka – Hrybkowa (1126 m n.p.m.) 
– Szwejkowa (847 m n.p.m.) – Żabie [czas przejścia ok. 7,5 godz.], zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zamagura – Kręta – Seklyszcze (1356 
m n.p.m.) – Skupowa (1579 m n.p.m.) – Wilszeński (1228 m n.p.m.) – Zama-
gura [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Szybene – Połonina Wesnarka – Je-
zioro Mariczejka – Pop Iwan (2022 m n.p.m.) – Połonina Waskul – Połonina 
Wychid – Szybeny – Pohorylec [czas przejścia ok. 10 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przeł. Krzywopolska (ok. 1000 m 
n.p.m.) – Kiryliwka – Katerenka (1383 m n.p.m.) – Ślepa Kura – Worochta 
[czas przejścia ok. 6,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Mikuliczyn – Makowica – Skały Dobo-
sza – Jaramcze [czas przejścia: ok. 5 godz.] Planowany powrót do Polski ok. 
godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd turystycznym autokarem/
busem, opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w Żabiem 
w pensjonacie (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 
obiadokolacje, dojazdy „gruzawikiem” do punktów wyjściowych na trasy, KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

17/W/15 11.08-16.08.2015 r. 890 zł*
910 zł

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

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator za-
strzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych 
przypadkach). 
Wycieczki wymagają bardzo dobrej kondycji marszowej.

Huculszczyzna
- Beskid Huculski
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NR IMPREZY TERMIN CENA

19/W/15 08.09-13.09.2015 r. 800 zł*
830 zł

20/W/15 06.10-11.10.2015 r. 800 zł*
830 zł

*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 330 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota-
-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w Osmołodzie (pensjonat - warunki turystycz-
ne, pokoje 3, 4, 6 osobowe), wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, dojazdy „gruzawi-
kiem” do punktów wyjściowych na trasy, bilety wstępu, ubezpieczenie: KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Wycieczki wymaga-
ją dobrej kondycji marszowej (duża ilość kosówki). Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

NR IMPREZY TERMIN CENA

12/W/15 16.06-21.06.2015 r. 830 zł*
860 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pi-
lota - przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w pensjonacie w Polanicy (pokoje 2, 
3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, dojazd „gruzawikiem”, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji marszowej. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

NR IMPREZY TERMIN CENA

21/W/15 23.09-27.09.2015 r. 700 zł*
730 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka 
pilota - przewodnika, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, dojaz-
dy „gruzawikiem” do punktów wyjściowych na trasy, ubezpieczenie: KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł)
SIGNAL IDUNA.

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji marszowej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras 
(w uzasadnionych przypadkach).

UkrainaUkraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - 
stanowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny trasą: Lwów - Stryj - Osmołoda.
2 dzień: Osmołoda – zakwaterowanie (śniadanie we własnym zakresie), 
wycieczka górska: Osmołoda – Grofa (1752 m n.p.m.) – Osmołoda [czas 
przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) – stanowisko „M” o godz. 21.30, przejazd nocny.
2 dzień: przyjazd do Polanicy, zakwaterowanie, śniadanie (we własnym 
zakresie), wycieczka górska: Polanica – Syniak (1666 m n.p.m.) – Mały 
Gorgan (1592 m n.p.m.) – Babina Jama (1473 m n.p.m.) – Grzbiet Mary-
szeczok – Bukowel [czas przejścia 7,5 – 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grott-
gera) – stanowisko „M” o godz. 21.00 - przejazd nocny przez Lwów do 
miejscowości Rafajłowa.
2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska - wyjazd 
„gruzawikiem” pod Przełęcz Legionów: Przełęcz Legionów (1110 m n.p.m.) 
- Rogodze Wielkie - Taupiszyrka (1503 m n.p.m.) - Połonina Jaworczyki - 

Gorgany z Osmołody

Gorgany z Polanicy

Gorgany z Rafajłowej
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3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Borewka – Ihrowiec (1807 m 
n.p.m.) – Wysoka (1805 m n.p.m.) – Matachów – Osmołoda [czas przejścia ok. 9 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: ruiny schroniska Kruhła – Mołoda (1723 m 
n.p.m.) – Kruhła [czas przejścia do 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Wierchni Bystryk – Ruszczyna – 
Mała Sywula (1815 m n.p.m.) – Sywula (1836 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia 
ok. 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Dolina – Bolechów – Bubniszcze (spacer do skałek) – 
Stryj – Medyka. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszowa ok. godz. 22.00.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jabłonica – Połonina Chomiaków – Chomiak 
(1544 m n.p.m.) – Dolina Żeńca – Wodospad Huk – Dolina Żeńca [czas przejścia 6,5 – 
7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd „gruzawikiem” na Przełęcz Okole, wycieczka górska: Prze-
łęcz Okole (1193 m n.p.m.) – źródła Czarnej Cisy (1250 m n.p.m.) – Bratkowska (1792 
m n.p.m.) – Mała Bratkowska (1703 m n.p.m.) – Połonina Levkovec (1430 m n.p.m.) – 
ujście Apszyńca [czas przejścia około 8 – 8,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowel – Doboszanka (1754 m n.p.m.) – Bu-
kowel [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Jaremcze (targ i rezerwat „Skały Dobosza”). Przyjazd do Polski ok. 
godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.
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Rafajłowa [czas przejścia ok. 7 - 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dołżyniec - Stoły - Dolina Zubrynki- Mała Dobo-
szanka - Doboszanka (1754 m n.p.m.) - Ozirny [czas przejścia ok. 10 godz.], obiadoko-
lacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Rafajłowa - Bratkowska (1792 m n.p.m.) - Rafajło-
wa [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, odwiedzamy cmentarze w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej oraz 
w Mołotkowie - przyjazd do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko 
„M” o godz. 23.00, przejazd nocny przez Lwów, Skole, Tuchlę do miejscowości Sławsko.
2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), zakwaterowanie, wycieczka górska: Sław-
sko – Trościan (1236 m n.p.m.) – Tarnawka [czas przejścia ok. 5,5 godz.], obiadoko-
lacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Korostów – Paraszka (1268 m n.p.m.) – Obrosły 
Wierch (1177 m n.p.m.) – Korczanka (1157 m n.p.m.) – Skole [czas przejścia ok. 7,5 – 8 
godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: wyjazd „krzesełkami” na Wysoki Wierch (1243 m 
n.p.m.) – Gniliszcze – Czarna Repa (1288 m n.p.m.) – Jelenkowate – Wołosianka [czas 
przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Kamionka – Łopata (1210 m n.p.m.) – Skole 
[czas przejścia ok. 5 godz.], przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

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

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

UkrainaUkraina

Na udany sezon górski
- Beskidy Skolskie

Połonina Borżawa

Powitanie Wiosny - zakończenie 
sezonu zimowego w Bieszczadach 

Wschodnich z bazą w Wołowcu

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

6

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NR IMPREZY TERMIN CENA

09/W/15 08.04-12.04.2015 r. 640 zł*
670 zł

*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Program wymaga do-
brej kondycji marszowej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycie-
czek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, przewodnik górski, 3 noclegi w pensjonacie 
*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokola-
cje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycz-
nym, opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów w hotelu w Wołowcu (po-
koje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubez-
pieczenie: KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

NR IMPREZY TERMIN CENA

22/W/15 20.10-25.10.2015 r. 870 zł*
900 zł

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

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji marszowej. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

NR IMPREZY TERMIN CENA

08/W/15 19.03-22.03.2015 r. 540 zł*
570 zł

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

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem lub busem, opieka pilota 
– przewodnika górskiego, rakiety śnieżne, 3 noclegi w hotelu w Wołowcu (pokoje 2 
i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 obiadokolacje i 3 śniadania, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 
euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Program 
wymaga dobrej kondycji marszowej. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany kolejności wycieczki i tras (skrócenie, wydłużenie, odwołanie, zmi-
ana trasy) w uzasadnionych przypadkach.
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NR IMPREZY TERMIN CENA

23/W/15 07.11 - 10.11.2015 r. 540 zł

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

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Program wymaga dobrej kondycji marszowej. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

UkrainaUkraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) – stanowisko „M” o godz. 23.00 - przejazd przez Lwów do m. Maniawa.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) - stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przerwa na śniadanie (we własnym zakresie), przyjazd do Jasini 
około godz. 8.00. Wyjazd „gruzawikiem” na Drahobrat. Wycieczka górska: 
Jeziorka pod Bliźnicą - Bliźnica (1883 m n.p.m.) - Płaj Bliźnicki - Kwasy 
[czas przejścia ok. 8 godz.]. Przejazd do Polanicy - zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łazeszczyna - Turbaza Koźmiesz-
czyk - Howerla (2061 m n.p.m.) - Połonina Gropa - Turbaza Koźmiesz-
czyk - Łazeszczyna [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

Zakończenie sezonu górskiego
Rafajłowa – Gorgany 
związki z II Brygadą Legionów

Świdowiec - Czarnohora

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

4

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

7

2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wycieczka górska: Maniawa - Wodospad Ma-
niawski - Pohurczyna (1168 m n.p.m.) - Połonina Komarniki - Skałki Przednie - Grzbiet 
Czortka (1257 m n.p.m.) - Połonina Arszyca - Jurszcze (976 m n.p.m.) - Zielona [czas przej-
ścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska - wyjazd „gruzawikiem” pod Przełęcz Legionów: 
Przełęcz Legionów (1110 m n.p.m. - Ragodze Wielkie) - Taupiszyrka (1503 m n.p.m.) - 
Połonina Jaworczyki - Rafajłowa [czas przejścia ok. 7 - 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, odwiedzamy cmentarze w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej oraz 
w Mołotkowie - przyjazd do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pi-
lota - przewodnika, 2 noclegi w pensjonacie (pokoje 2, 3, 4 os.), wyżywienie: 2 śniada-
nia i 2 obiadokolacje, przejazd „gruzawikiem”, ubezpieczenie KL z włączeniem chorób 
przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Okole przejazd gruzawikiem - Tataruka 
(1707 m n.p.m.) - Kotel (1770 m n.p.m.) - Tatulska (1774 m n.p.m.) - Stoh (1707 m 
n.p.m.) - Drahobrat [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podleśniów – Jawornik (1467 m n.p.m.) - Ja-
remcze [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łazeszczyna - Turbaza Koźmieszczyk - Przeł. 
Harmanieska (ok. 1550 m n.p.m.) - Pietros (2020 m n.p.m.) - Szumnieska - Kwasy 
[czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, zwiedzamy Jaremcze (wodospad i bazar), Stanisławów (spacer 
po mieście ok. 1,5 godz.). Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów
ok. godz. 21.00.

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NOWOŚĆ

ZABYTKÓW

NR IMPREZY TERMIN CENA

16/W/15 03.08-09.08.2015 r. 1050 zł*
1080 zł

*członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 430 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy 
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilo-
ta-przewodnika, przewodnik górski, 5 noclegów w pensjonacie (pokoje 2, 3, 4 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, dojazdy „gruzawikiem” do punktów 
wyjściowych na trasy, bilety wstępu wg programu, ubezpieczenie KL z włączeniem cho-
rób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych 
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Czas przejścia 
nie obejmuje czasu dojazdu do tras.
Wycieczki wymagają bardzo dobrej kondycji marszowej.

Cel Rajdu: wejście na Popa Iwana Marmarowskiego i poznanie walorów krajo-
znawczo- przyrodniczych Gorganów, Czarnohory, Świdowca i Beskidu Huculskie-
go oraz integracja środowiska przewodnickiego i turystycznego.
Baza Rajdu: Polanica – Bukowel.
Uczestnictwo w Rajdzie, zgłoszenia uczestnictwa, koszty uczestnictwa, potwier-
dzenie uczestnictwa, karta zgłoszenia na Rajd, uwagi końcowe oraz szczegółowe 
trasy Rajdu i programy wycieczek fakultatywnych zostały szczegółowo opisane 
na stronie internetowej (www.pttkrzeszow.pl)

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wysłania szczegółowego progra-
mu pocztą tradycyjną.

Koszty uczestnictwa:
- przewodnicy PTTK  - 750 zł (dofi nansowanie z Koła Przewodników)
- członkowie PTTK   - 800 zł
- pozostali uczestnicy - 900 zł

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

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

NR IMPREZY TERMIN

13/W/15 29.06-04.07.2015 r.

Regulamin VII Otwartego Rajdu Górskiego
Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie

z bazą w Polanicy w Gorganach na Ukrainie 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PTTK ODDZIAŁ W RZESZOWIE

I. ZASADY OGÓLNE

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

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

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

II. ZAWARCIE UMOWY

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

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

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

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

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

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

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

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

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

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

w Umowie zostaną określone inne terminy wpłat.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA I KLIENTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. UBEZPIECZENIE

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

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

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

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

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

6. Każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą, także przed udaniem 
się na wizytę kontrolną, należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter 
Partner Assistance Polska S.A. tel.: 0048 (0) 22 864 55 26,

     Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: +48 661 000 888.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

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

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

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

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

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

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

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

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

od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

VII. REKLAMACJE

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

2. Biuro zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 20.01.2015 roku.
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Data Nazwa imprezy turystycznej str.

19.03 - 22.03.2015 Powitanie Wiosny w Bieszczadach Wschodnich 
z bazą w Wołowcu 41

21.03 - 22.03.2015 Lwów 2 dni 23
08.04 - 12.04.2015 Na udany sezon górski - Beskidy Skolskie 41
18.04 - 19.04.2015 Lwów 2 dni 23
21.04 - 02.05.2015 Turcja. Pamukkale – Kapadocja – Stambuł 22

25.04 - 02.05.2015 Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym - Asyż - 
Padwa 27

26.04 - 02.05.2015 Rumunia. Maramuresz oraz Bukowina 
na lekkim luzie w weekend majowy 21

27.04 - 02.05.2015 Transylwania 20
28.04 - 03.05.2015 Czarnohora i Gorgany z bazą w Polanicy 38

28.04 - 03.05.2015 Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
i Huculszczyzna 25

01.05 - 03.05.2015 Praga 3 dni 9
01.05 - 02.05.2015 Lwów 2 dni 23
01.05 - 03.05.2015 Budapeszt 27
01.05 - 03.05.2015 Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3
08.05 - 10.05.2015 Słowacja. Z wizytą u sąsiada 22
10.05 - 14.05.2015 Niemcy. Bawaria i zamki Ludwika 14

14.05 - 17.05.2015 Podlasie - "kraina żubrów, bocianów i otwartych 
okiennic" 18

14.05 - 17.05.2015 Toruń – Trójmiasto – Malbork 17
15.05 - 17.05.2015 Wrocław - Dolnośląski Szlak Cysterski 19
16.05 - 17.05.2015 Lwów 2 dni 23
19.05 - 24.05.2015 Czeski Beskid Śląsko - Morawski 31

29.05 - 31.05.2015 Morawska kraina bogata w piękne zamki
i smaczne wina 8

30.05 - 31.05.2015 Lwów 2 dni 23

30.05 - 06.06.2015 Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym - Asyż - 
Padwa 27

01.06 - 07.06.2015 Beskid Pokucki i nie tylko – „łąki, skały i historia” 38
02.06 - 07.06.2015 Największe atrakcje Podola oraz Wołyń i Huculszczyzna 25

03.06 - 07.06.2015 Poznań, Berlin, Poczdam, piramidy Pücklera i „Niemiecka 
Wenecja” 15

04.06 - 07.06.2015 Praga 4 dni 9
04.06 - 05.06.2015 Lwów 2 dni 23
04.06 - 07.06.2015 Litwa. Wilno - Troki - Kowno 13
04.06 - 06.06.2015 Budapeszt 27
04.06 - 06.06.2015 Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3
06.06 - 07.06.2015 Lwów 2 dni 23
16.06 - 21.06.2015 Gorgany z Polanicy 40
18.06 - 21.06.2015 Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 3
18.06 - 21.06.2015 Podole 24
20.06 - 21.06.2015 Lwów 2 dni 23
25.06 - 28.06.2015 Piramidy Dolnych Łużyc - "Niemiecka Wenecja" 16
27.06 - 04.07.2015 Chorwacja. Mostar - Dubrownik - Medjugorje 6
27.06 - 04.07.2015 Rosja. St. Petersburg 20
27.06 - 06.07.2015 Wybrzeże Olimpskie - Ateny - Peloponez 12
27.06 - 08.07.2015 Albania - Macedonia 2

29.06 - 04.07.2015 VII Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników 
z bazą w Polanicy w Gorganach 42

02.07 - 05.07.2015 Szwajcaria Saksońska i czeska 10
02.07 - 10.07.2015 Alpy Julijskie i Karawanki 37
02.07 - 05.07.2015 Wołyńskim szlakiem 25
03.07 - 11.07.2015 Kraje Nadbałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia 13

03.07 - 12.07.2015 Karpaty Wschodnie "Góry: Hasmas, Ceahlau, 
Kelimeńskie, Marmaroskie, Rodniańskie" 34

04.07 - 10.07.2015 Paryż i zamki nad Loarą 11
04.07 - 05.07.2015 Lwów 2 dni 23
04.07 - 12.07.2015 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje 28
06.07 - 12.07.2015 Sanktuaria i fortece na Kresach 26
09.07 - 12.07.2015 Wielkopolska - Kolebka Polskości 19
09.07 - 12.07.2015 Toruń – Trójmiasto – Malbork 17
10.07 - 12.07.2015 Budapeszt 27
11.07 - 12.07.2015 Lwów 2 dni 23
11.07 - 19.07.2015 Czarnogóra wycieczka objazdowa 7
11.07 - 19.07.2015 Bułgaria. Piryn i Riła 29
13.07 - 18.07.2015 Tatry Słowackie 37
16.07 - 25.07.2015 Rumunia. Na zakręcie Karpat 35
16.07 - 18.07.2015 Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3
17.07 - 19.07.2015 Praga 3 dni 9
18.07 - 19.07.2015 Lwów 2 dni 23
20.07 - 26.07.2015 Tatry Niżne, Mała Fatra, Wielka Fatra 36
25.07 - 26.07.2015 Lwów 2 dni 23
27.07 - 02.08.2015 Czarnohora i Huculszczyzna 39
27.07 - 02.08.2015 Transylwania 20
29.07 - 02.08.2015 Mazury - "Kraina wielkich jezior" 17

Data Nazwa imprezy turystycznej str.
30.07 - 02.08.2015 Lwów i Podole 23
01.08 - 02.08.2015 Lwów 2 dni 23
03.08 - 09.08.2015 Świdowiec - Czarnohora 42
06.08 - 09.08.2015 Podole 24
07.08 - 15.08.2015 Wielkie Tyrnowo – Warna – Nesebyr – Melnik – Sofia 5
07.08 - 16.08.2015 Czarnogóra. Durmitor 30
07.08 - 09.08.2015 Wrocław - Dolnośląski Szlak Cysterski 19
08.08 - 09.08.2015 Lwów 2 dni 23

08.08 - 15.08.2015 Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym - Asyż - 
Padwa 27

10.08 - 16.08.2015 Bośnia i Hercegowina. Smak orientu 4
11.08 - 16.08.2015 Huculszczyzna - Beskid Huculski 39

11.08 - 16.08.2015 Ukraina. Największe atrakcje Podola oraz Wołyń 
i Huculszczyzna 25

12.08 - 15.08.2015 Litwa. Wilno - Troki - Kowno 13
12.08 - 16.08.2015 Niemcy. Bawaria i zamki Ludwika 14
13.08 - 16.08.2015 Praga 4 dni 9
14.08 - 16.08.2015 Budapeszt 27
14.08 - 16.08.2015 Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3
15.08 - 21.08.2015 Paryż i zamki nad Loarą 11
15.08 - 16.08.2015 Lwów 2 dni 23
18.08 - 23.08.2015 Połonina Borżawa z Hukliwego na lekkim luzie 38

18.08 - 23.08.2015 Apuseni - Góry Zachodniorumunskie " W krainie 
wąwozów, jaskiń i wulkanicznych necków" 33

19.08 - 23.08.2015 Poznań, Berlin, Poczdam, piramidy Pücklera i „Niemiecka 
Wenecja” 15

20.08 - 23.08.2015 Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 3
20.08 - 23.08.2015 Lwów, Truskawiec, Drohobycz, Żółkiew 24
22.08 - 23.08.2015 Lwów 2 dni 23
22.08 - 30.08.2015 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje 28
22.08 - 30.08.2015 Czarnogóra wycieczka objazdowa 7
24.08 - 30.08.2015 Czarnohora i Huculszczyzna 39

25.08 - 30.08.2015 Maramuresz - Bukowina "Kraina drewnianych cerkiewiek 
i malowanych monastyrów" 21

27.08 - 30.08.2015 Podlasie - "kraina żubrów, bocianów i otwartych 
okiennic" 18

29.08 - 30.08.2015 Lwów 2 dni 23
03.09 - 06.09.2015 Lwów, Truskawiec, Drohobycz, Żółkiew 24
08.09 - 13.09.2015 Gorgany z Osmołody 40
08.09 - 19.09.2015 Turcja. Pamukkale – Kapadocja – Stambuł 22
10.09 - 13.09.2015 Szwajcaria Saksońska i czeska 10
11.09 - 13.09.2015 Budapeszt 27
11.09 - 13.09.2015 Dwie stolice… Wiedeń - Bratysława 3
12.09 - 19.09.2015 Chorwacja. Mostar - Dubrownik - Medjugorje 6
12.09 - 13.09.2015 Lwów 2 dni 23

12.09 - 19.09.2015 Wenecja - Florencja - Monte Cassino - Rzym - Asyż - 
Padwa 27

14.09 - 22.09.2015 Góry Bośni i Hercegowiny - Zapomniane piękno 29
17.09 - 20.09.2015 Wielkopolska - Kolebka Polskości 19
17.09 - 20.09.2015 Wołyńskim szlakiem 25
18.09 - 27.09.2015 Kumovi - Góry Przeklęte 30
18.09 - 20.09.2015 Praga 3 dni 9
18.09 - 20.09.2015 Słowacja. Z wizytą u sąsiada 22
19.09 - 25.09.2015 Paryż i zamki nad Loarą 11
21.09 - 27.09.2015 Mała i Wielka Fatra, Veľký Choč 36
23.09 - 27.09.2015 Gorgany z Rafajłowej 40
24.09 - 27.09.2015 Podole 24
25.09 - 27.09.2015 Morawska kraina bogata w piękne zamki i smaczne wina 8
26.09 - 27.09.2015 Lwów 2 dni 23
26.09 - 04.10.2015 Toskania - tam, gdzie czas się zatrzymuje 28
26.09 - 04.10.2015 Czarnogóra. wycieczka objazdowa 7
01.10 - 04.10.2015 Lwów i Podole 23
01.10 - 11.10.2015 Macedonia. Serce Bałkanów 32
03.10 - 04.10.2015 Lwów 2 dni 23
06.10 - 11.10.2015 Gorgany z Osmołody 40
09.10 - 11.10.2015 Praga 3 dni 9
09.10 - 11.10.2015 Budapeszt 27
17.10 - 18.10.2015 Lwów 2 dni 23
20.10 - 25.10.2015 Połonina Borżawa 41

07.11 - 10.11.2015 Zakończenie sezonu górskiego Rafajłowa – Gorgany 
związki z II Brygadą Legionów 42

07.11 - 15.11.2015 Góry Bukowiny: Kelimenskie, Rarau, Giumalau, Suhard, 
Bystrzyckie 33

07.11 - 08.11.2015 Lwów 2 dni 23
05.12 - 06.12.2015 Miśnia i Drezno - Jarnark Adwentowy 16
12.12 - 13.12.2015 Miśnia i Drezno - Jarnark Adwentowy 16

Luty 2016 Rumunia. Karpaty zakrętu 34

Kalendarz imprez 2015
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