
  

 

               

           

 

       

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 
    

 

BENTUR ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź 

tel. (42) 639-90-82, 509-906-165, 786-828-702 www.bentur.pl 

biuro@bentur.pl 

 



 

 

                                                                               

 

 

 

BENTUR jest jednym z wiodących w Polsce organizatorów imprez turystycznych w kraju i zagranicą. 

Organizujemy imprezy turystyczne dla grup zorganizowanych. Każda oferta jest przygotowywana na 

indywidualne zamówienie tzw. „szyta na miarę". 

 

Nasze atuty: 
- gwarancja ubezpieczeniowa  

- zezwolenie Marszałka na organizowanie imprez turystycznych nr 23/20 

- obiekt Neptuno Resort & SPA w Dźwirzynie 

- dbałość o Klienta, 

- profesjonalizm 

- fachowa i miła obsługa. 

Proponujemy: 

✔ wczasy krajowe nad morzem, w górach i innych regionach 

✔ wczasy zdrowotne 

✔ turnusy rehabilitacyjne zabiegami 

✔ KONIECZNIE ZOBACZ - wycieczka do Łodzi 

✔ wycieczki krajowe 

✔ wycieczki krajowo-zagraniczne 

✔ wycieczki zagraniczne 

 

Turystyka jest naszą PASJĄ, a 100% zaangażowania przekłada się na organizację interesujących wyjazdów. 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych imprez. 

 

 

Zaufali nam m.in.: 

 

 

 

 

 

 

BENTUR ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź 

tel. (42) 639-90-82, 509-906-165, 786-828-702 www.bentur.pl biuro@bentur.pl

25 letnie 

doświadczenie 

Płock Sochaczew 

Stalowa 
Wola 

    Kutno Świnoujści
e 

Kostrzyn 
Wlkp. 

     Mińsk 
Mazowiecki 

Nowy         
Tomyśl 

Sochaczew 

Mszczonów 



 

Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

                                                        WCZASY KRAJOWE - MORZE 

 

 SIANOŻĘTY 

DOM WCZASOWY SOLATOR położony jest w ścisłym centrum Sianożęt, w odległości 150 

m od morza. Dysponuje 240 miejscami w dwóch pawilonach hotelowych. Na terenie ośrodka 

znajduje się: jadalnia, dwie salki szkoleniowe, sala do tenisa stołowego z wyposażeniem. Jest 

również plac zabaw dla dzieci, grill oraz parking. Pokoje 2-3 os. z łazienkami i balkonami. Pokoje 

są wyposażone w TV, czajnik, szklanki. 
 
Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 
W programie: 
- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie – 3 razy dziennie 

- grill z kiełbaskami 
- wieczorek taneczny przy kawie i ciastku z muzyką na żywo  

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

REWAL 

PENSJONAT PIAST – obiekt położony jest w odległości 250 m od pięknej, piaszczystej plaży, 

w spokojnej części malowniczej miejscowości Rewal. Dodatkowym atutem jest bliskość tętniącej 

życiem promenady oraz centrum miasta wypełnionego licznymi restauracjami i pubami. 

Zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych. Każdy z nich wyposażony jest w łazienkę, TV-SAT , 

bezprzewodowy Internet, czajnik, filiżanki oraz sprzęt plażowy. Wszystkie pokoje posiadają 

balkon. Na miejscu znajduje się: jadalnia, parking, plac zabaw, basen dla dzieci, miejsce do 

grillowania, piłkarzyki, cymbergaj, wypożyczalnie rowerów, gabinet kosmetyczny. 
 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 
W programie: 

- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni  

– wyżywienie – 3 razy dziennie 

- grillowa kolacja z muzyką na żywo, 

(W turnusie 14 dniowym 2 razy kolacja grillowa) 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka, 
 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 
 

                                         DĄBKI  

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RELAX – położony jest w malowniczym miejscu, tuż przy 

samym wyjściu na plażę, która znajduje się w odległości około 100 m. Ośrodek to kompleks 

trzech budynków mieszkalnych (parter i piętro) oraz oddzielny budynek gdzie mieści się recepcja, 

stołówka i sala rekreacyjna. Teren ośrodka jest rozległy, dobrze zagospodarowany i bezpieczny. 

Zakwaterowanie w pokojach 2- osobowych z łazienkami, TV, pokoje na piętrze mają balkony, na 

parterze tarasiki z bezpośrednim wyjściem na trawę. Na terenie obiektu znajduje się: boisko do gry 

w siatkówkę i koszykówkę, boisko do piłki nożnej, sala telewizyjna z świetlicą, wydzielone miejsce 

na ognisko i grilla, plac zabaw. 
 
Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 

W programie: 
- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie – 3 razy dziennie 

- ognisko z kiełbaskami w ramach kolacji, 

- wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej ze słodkim poczęstunkiem 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

CENA: 
8 dni – od 1259 zł 

11 dni  – od 1729 zł 
14 dni – od 2179 zł 

CENA: 
8 dni – od 1129 zł 

11 dni – od 1519 zł 
14 dni – od 1915 zł 

CENA: 
8 dni – od 1089 zł 
11 dni – od 1459 zł 
14 dni – od 1839 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WCZASY KRAJOWE - MORZE 

 

WŁADYSŁAWOWO 

WILLA POMORZANKA położona jest w centrum Władysławowa. W odległości zaledwie 702 

kroków od plaży oraz z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Obiekt składa się z dwóch 

budynków. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienkami, TV. Pokoje z balkonami, na 

parterze z wyjściem na ogród oraz pokoje bez balkonów. Na terenie obiektu znajduje się: sala 

zielona -restauracyjna, sala wenecka — balowa, sala biesiadna z kominkiem, sala szkoleniowa, 

posiadamy profesjonalne sale z lustrami do zajęć tanecznych, taras widokowy (130 m2) z 

miejscem do grillowania, boisko do koszykówki i siatkówki, miejsce na ognisko, wiata biesiadna 

z grillem, sala sportowa, basen kryty, parking. 
 

Terminy w przedziale: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 
W programie: 
- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie - 3 razy dziennie 

- ognisko z kiełbaskami 

- biesiada z występem kaszubskim 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu - istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej.  
Korzystanie z basenu 10zł/h. 

 

MRZEŻYNO 

Ośrodek Wczasowy BOGDANKA jest położony w starym, sosnowym lesie zaledwie 220 metrów 

od szerokiej i piaszczystej plaży. Na terenie obiektu znajduje się Internet, siłownia wewnętrzna i                   

zewnętrzna, sala ze stołami do tenisa stołowego, bilard, dwa place zabaw dla dzieci, sala zabaw dla  

najmłodszych, sala kinowa, stołówka oraz kawiarnia. Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitar-

nym, balkonem, TV, czajnik, talerzyki, kubki oraz lodówkę.  
 

Termin: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 
W programie: 
- zakwaterowanie do ustalenia : 11, 13 dni 
- wyżywienie- 3 razy dziennie, 

- ognisko z kiełbaskami 

- zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej 

- animacje dla dorosłych: poranna gimnastyka, zajęcia manualne itp. 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 
 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 
 

MRZEŻYNO - NOWOŚĆ 

Ośrodek PASTELOWY znajduje się w ścisłym centrum miejscowości, a jednocześnie przy cichych i 

spokojnych uliczkach. Odległość od plaży to 300 m. Pobyt w pokojach 2, 3 osobowych. Wszystkie          

posiadają łazienki, balkony lub wyjście na patio przez duże drzwi tarasowe. Pokoje wyposażone są w 

telewizor, lodówkę, czajnik, leżaki, parawan. Obiekt składa się z dwóch budynków, w I są pokoje miesz-

kalne i recepcja, w II pokoje mieszkalne i  restauracja. 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
W programie 

- zakwaterowanie do ustalenia : 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie- 3 razy dziennie 

- grill w altanie z muzyką taneczną 

- uroczysta kolacja z muzyką taneczną 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 
 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

CENA: 
8 dni – od 1259 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2150 zł 

CENA: 
11 dni – od 1339 zł 
13 dni – od 1559 zł 

CENA: 
8 dni – od 1229 zł 
11 dni – od 1669 zł 
14 dni – od 2119 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WCZASY KRAJOWE - MORZE 

 

USTRONIE MORSKIE 

Ośrodek BŁĘKITNE TARASY  położony w cichej  i spokojnej części  Ustronia Morskiego, 

około 400 m od plaży. Wspaniałe usytuowanie ośrodka zapewnia świetny wypoczynek oraz 

szybką regenerację sił witalnych. Na terenie ośrodka znajdują się: duży, nowoczesny plac zabaw 

dla dzieci, piłkarzyki stołowe,  salę klubową z telewizorem,  plac do siatkówki, kącik dla malucha,  

miejsce na grilla  i ognisko, stół do tenisa stołowego, sprzęt plażowy (parawany i leżaki lub koce),  

miejsce parkingowe. Pokoje 2-3 osobowe wyposażone w łazienkę, TV, balkon, czajnik, podsta-

wowe naczynia ( szklanki, sztućce) i sprzęt plażowy.  
 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
                                                                                    
W programie:         

- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 
- wyżywienie- 3 razy dziennie, 

- kolacja grillowa, 

- wieczorek taneczny przy muzyce, 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka.  

 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

USTRONIE MORSKIE - NOWOŚĆ 

Ośrodek PLANETA obiekt hotelowy o ciekawej architekturze, położony 200m od morza w       

centrum Ustronia Morskiego. W sąsiedztwie znajdują inne obiekty turystyczne, poczta, sklep 

oraz zadbane tereny zielone. Ośrodek oddaje do dyspozycji restaurację. Zakwaterowanie pokoje 

2, 3 osobowe każdy komfortowo wykończony i wyposażony w TV, łazienkę, czajnik, szklani. 

Większość pokoi posiada przestronny balkon, część ma otwierane okna do dołu tworząc balkon 

francuski. Ośrodek posiada bezpłatny parking, i miejsce do zorganizowania grilla lub ogniska, 

istnieje          możliwość wypożyczenia rowerów, skuterów, sprzętu plażowego. 
 

Termin do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
                                                                                    

W programie:         

- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie- 3 razy dziennie 

- ognisko z kiełbaskami w ramach kolacji  

- wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej ze słodkim poczęstunkiem,  

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej 
 

 DARŁÓWKO 

Ośrodek wypoczynkowy SŁOWIANKA położony jest we wschodniej części Darłówka. Zaciszna 

i malownicza okolica gwarantuje wymarzony wypoczynek. Ośrodek znajduje się nieopodal głów-

nego deptaka, 100 m. od morza. Do dyspozycji gości: sala pingpongowa, siłownia, Internet                            

bezprzewodowy, możliwość korzystania z prasowalni i pralki automatycznej, plac zabaw dla 

dzieci, boiska sportowe do gry w siatkówkę i kosza,  możliwość wypożyczenia rowerów (bezpłat-

nie),          ogrodzony parking wyłącznie dla wczasowiczów (z ograniczoną ilością miejsc). Pokoje 

2 osobowe z łazienką i balkonem. Pokoje są wyposażone w TV, lodówkę, czajnik bezprzewodowy, 

podstawowe naczynia oraz leżaki i parawany do zabrania na plażę. 
 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
W programie: 

- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 
- wyżywienie - 3 razy dziennie, 

- kolacja grillowa, 

- wieczorek taneczny z muzyką na żywo, 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka. 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej.  

CENA: 
8 dni – od 1165 zł 
11 dni – od 1599 zł 
14 dni – od 1989 zł 

CENA: 
8 dni – od 1299 zł 
11 dni – od 1799 zł 
14 dni – od 2179 zł 

CENA: 
8 dni – od 1199 zł 

11 dni – od 1629 zł 
14 dni – od 2039 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

   WCZASY KRAJOWE – MORZE 

 

DARŁÓWKO - NOWOŚĆ 

Ośrodek Wczasowy LAGUNA to wymarzone miejsce na letni wypoczynek. Położony w 

Darłówku Wschodnim zaledwie 100 m od plaży oferuje pokoje o wysokim standardzie. Pokoje 

2, 3 osobowe. Każdy pokój posiada prywatną łazienkę z prysznicem oraz balkon. W skład 

wyposażenia wchodzą: ręczniki, czajnik, szklanki, telewizor, parawan, leżaki. Wszystkie pokoje 

są przestronne i jasne. Budynek jest wyposażony w windę oraz podjazd przystosowany do 

wózków. Teren o powierzchni 2 hektarów jest ogrodzony i posiada parking samochodowy 

przeznaczony dla gości, jak również plac zabaw, boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej 

oraz miejsce na ognisko. 
 
Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 
W programie: 

- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11, 14 dni 
- wyżywienie - 3 razy dziennie 

- ognisko z kiełbaskami w ramach kolacji 

- wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 
Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej.  

DZIWNÓWEK 

Ośrodek Wypoczynkowy REZYDENCJA położony w otoczeniu sosnowych drzew, ok. 100 m od 

szerokiej, piaszczystej plaży. Cały teren jest ogrodzony, a na nim znajduje się boisko sportowe oraz 

dużo miejsca do rekreacji. Zakwaterowanie w dużych, przestronnych pokojach 2 i 3 osobowych z 

łazienkami i TV sat. W pokojach leżaki i parawan. Na terenie ośrodka znajduje się restauracja i sala 

konferencyjna. W obiekcie dostępny jest bezprzewodowy internet.  
 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
                                                                    
W programie:         
- zakwaterowanie: 8,11 i 14 dni 

- kolacja grillowa 

- wyżywienie- 3 razy dziennie 

- wieczorek taneczny ze słodkim poczęstunkiem 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej.  
 

POGORZELICA 

Ośrodek Wypoczynkowy Dziejba Leśna – położony pośród sosnowego lasu, lecz niemal w samym 

centrum miejscowości. Do tego tylko 200 metrów od piaszczystej plaży. Baza noclegowa Dziejby 

Leśnej składa się z pokoi rozmieszczonych w trzech budynkach. Na terenie obiektu znajduje się: 

stołówka, basen odkryty z leżakami i parasolami, świetlice, sala konferencyjna i bankietowa, 

miejsce na ognisko z zadaszoną altaną i ławeczkami, Zakwaterowanie w budynku głównym „A”, 

pokoje 2 osobowe z łazienkami, tv, balkonami. Dodatkowo, ośrodek jest ogrodzony i strzeżony 

przez całą dobę. Dostęp do bezpłatnych leżaków, parawanów i lampek nocnych, czajników i 

zastawy stołowej.  
 
Terminy do ustalenia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
W programie: 
- zakwaterowanie do ustalenia: 8, 11 lub 14 dni 

- wyżywienie- 3 razy dziennie 

- wieczorek taneczny z poczęstunkiem lub wzbogacone ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

- korzystanie z basenu odkrytego, 
- korzystanie z infrastruktury ośrodka  
Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej 

CENA: 
8 dni – od 1250 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2149 zł 

CENA: 
8 dni – od 1199 zł 

11 dni – od 1629 zł 
14 dni – od 2039 zł 

CENA: 
8 dni – od 1259 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2149 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WCZASY KRAJOWE – GÓRY 

  

ZAKOPANE 
Ośrodek Wypoczynkowy „Jastrzębia Turnia” położony w zacisznym miejscu w pobliżu 

centrum Zakopanego – kilkanaście minut do Krupówek i na słynny targ pod Gubałówką pok 800 

m. To wyjątkowy obiekt wybudowany w stylu zakopiańskim. Zakwaterowanie w pokojach 2 

osobowych, wszystkie pokoje z łazienkami, TV. Zgodnie z góralską tradycją pokoje wykończone 

są w jasnym drewnie. Na terenie obiektu znajduje się infrastruktura: jadalnia, sala rekreacyjna z 

bilardem, piłkarzykami, dart i duży TV z nagłośnieniem, sala konferencyjna, chatka grillowa.   

 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 

W programie: 

- zakwaterowanie: 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie – 3 razy dziennie 

- wieczorek taneczny przy kapeli (zimna płyta, ciasto)  

- ognisko z kiełbaskami i Gawędziarzem regionalnym 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 
 

ZAKOPANE 
Ośrodek Wczasowy „U Franka” urokliwie położony w  dzielnicy Zakopanego - Olcza. 

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 os z łazienkami, tv, większość z balkonami i widokiem na góry. 

Na terenie obiektu znajduje się: jadalnia, szałas regionalny, sale rekreacyjne, boisko do gry w piłkę 

siatkową, plac zabaw dla dzieci, duży teren zielony, piłkarzyki, ping-pong, bilard. Lokalizacja 

pozwala w bardzo prosty sposób dostać się zarówno w pobliskie Tatry, jak i do centrum 

Zakopanego  
Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 
W programie: 

- zakwaterowanie: 8, 11, 14 dni  

- wyżywienie – 3 razy dziennie 

- wieczorek taneczny przy kapeli (zimna płyta, ciasto) 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek i Gawędziarzem regionalnym 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

 

KARPACZ  
Hotel *** Carmen o wysokim standardzie, położony jest w cichym zakątku w centrum Karpacza, 

tuż przy Białym Jarze, w odległość 300 m do centrum miasta. Na miejscu znajduje się bogata 

infrastruktura: jadalnia, sala wielofunkcyjna, nieodpłatne korzystanie z sali do gier  ze stołami do  

ping ponga i bilarda, oraz z siłowni, sala z wyjściem na taras i grill,  zadaszona wiata grillowa i 

kamienny krąg na ogniska. Zakwaterowanie w komfortowych i nowocześnie urządzonych pokojach 

2 osobowych z łazienkami, z TV. Bezpłatne korzystanie z WiFi. Teren hotelu ogrodzony, 

oświetlony, dobrze zagospodarowany. 
 

Terminy do uzgodnienia: 2023 r. 
 
W programie: 

- zakwaterowanie: 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie – 3 razy dziennie 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek 

- wycieczka z przewodnikiem po Karpaczu 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

CENA: 
8 dni – od 1359 zł 

11 dni – od 1799 zł 

14 dni – od 2280 zł 

 

 

CENA: 
8 dni – od 1199 zł 
11 dni – od 1539 zł 
14 dni – od 1929 zł 

CENA: 
8 dni – od 1269 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2169 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WCZASY KRAJOWE – GÓRY 

 

POLAŃCZYK 
Pensjonat  SZEPTUCHA położony 100 metrów od Jeziora Solińskiego. To magiczne, pełne uroku 

miejsce, które często odwiedzają bieszczadzcy artyści: rzeźbiarze, malarze, poeci.  Zakwaterowanie 

w wygodnych i komfortowych pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, posiadają 

balkon lub wyjście bezpośrednie na taras zewnętrzny. Na terenie  obiektu znajduje się restauracja, 

darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu. Pensjonat Szeptucha dysponuje ogrodem z placem 

zabaw i sprzętem do grillowania. Do dyspozycji Gości jest również taras. Dostępne w pensjonacie 

udogodnienia obejmują także zaplecze sportów wodnych, wypożyczalnię rowerów, punkt informacji 

turystycznej. 
 
Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r. 
 

W programie: 

- zakwaterowanie do ustalenia: 8,11, 14 dni 

- wyżywienie- 3 razy dziennie 

- kolacja grillowa  

- rejs statkiem po jeziorze solińskim 

- korzystanie z infrastruktury obiektu. 

 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej 

POLANICA ZDRÓJ 

WILLA WOLNOŚĆ***  doskonałe położenie w bliskiej odległości od Parku Zdrojowego z Pi-

jalnią Wód Mineralnych w Polanicy Zdroju (500m), licznych kawiarni i restauracji (200m),  pa-

sażu spacerowego nad Bystrzycą Dusznicką 200 m. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych 

łazienka z toaletą, TV, szklanki, czajnik ogólnodostępny na holu. Do dyspozycji  Gości:  restau-

racja, mini plac zabaw dla dzieci; miejsce na grilla; namiot ogrodowy z ławeczkami. W obiekcie 

znajduje się winda. 
 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r.  
W programie: 

- zakwaterowanie do ustalenia: 8,11, 14 dni 

- wyżywienie- 3 razy dziennie 

- spacer z przewodnikiem po uzdrowisku 

- wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej z kawą, herbatą i domowym ciastem 

- korzystanie z infrastruktury obiektu 

 

Cena nie zawiera: transportu- istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 
 

 

ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

Hotel*** Świeradów posiada 3 gwiazdki, znajduje się w Świeradowie Zdrój, malowniczo 

położonym kurorcie nad rzeką Kwisą pomiędzy Grzbietami Wysokim a Kamienickim Gór 

Izerskich, od lat przyciągającym kuracjuszy i turystów. Położony w otulinie miejskich parków jest 

oddalony około 150 m od Domu Zdrojowego. Hotel trzy-kondygnacyjny, dysponuje 32 pokojami, 

wszystkie posiadają łazienki, TV.  Obiekt posiada własną restaurację ogródek piwny i zadaszonego 

grilla.  Dobrze wyposażona baza rehabilitacyjna umożliwia odpoczynek i rehabilitację.   

 

Terminy do uzgodnienia: maj, czerwiec, wrzesień 2023 r.  

W programie: 

- zakwaterowanie 8, 11, 14 dni 

- wyżywienie – 3 razy dziennie 

- wieczór grillowy na zewnątrz 
- wieczorek taneczny ze słodkim poczęstunkiem  

- wycieczka z przewodnikiem po Świeradowie 

- korzystanie z infrastruktury ośrodka 

Cena nie zawiera: transportu – istnieje możliwość zorganizowania, opłaty klimatycznej. 

 

CENA: 
8 dni – od 1269 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2169 zł 

 

CENA: 
8 dni – od 1269 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2169 zł 

 

CENA: 
8 dni – od 1269 zł 
11 dni – od 1699 zł 
14 dni – od 2169 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  ŁÓDŹ  

Łódź – jedyne w Polsce miasto: 

Czterech kultur, wybitnych filmowców i wielkich fabrykantów. 

 
Na wycieczkę po klimatycznej Łodzi zabierze Państwa „Łodzianka” – przewodniczka, rodowita łodzianka, od pokoleń związana 

z naszym wspaniałym miastem. 
Będzie to wycieczka, w której nie zabraknie odwiedzin najpiękniejszych łódzkich willi i pałaców dawnych fabrykantów, spacerów 

najdłuższą ulicą handlową w Europie – Piotrkowską, zwaną przez łodzian pieszczotliwie Pietryną, po której jeżdżą nowe, 

klimatyczne – riksze, wreszcie odwiedzin w dawnych fabrykach, zamienionych dziś w centra handlu, rozrywki i kultury. 

1 dzień – przyjazd do Łodzi ok. godziny 10.00/11.00, spotkanie z Łodzianką-zwiedzanie miasta „Szlakiem Łódzkich 

Fabrykantów” Przemysł XIX-wiecznej Łodzi tworzyli głównie niemieccy fabrykanci, którzy zajmowali się produkcją bawełny. 

Żydzi z kolei zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Wśród nich byli również wielcy przemysłowcy. Jednym z nich był 

Izrael Poznański. Fabrykanci pozostawili po sobie wspaniałe pałace, które dziś tworzą wizytówkę Łodzi. W programie: Willa 

Herbsta – zwiedzanie odrestaurowanej rezydencji, należącej niegdyś do rodziny łódzkich przemysłowców. Unikatowa ekspozycja 

i aranżacje wnętrz pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Spacer po otaczającym pałac pięknym ogrodzie jak z bajki. Następnie 

zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa – okazały kompleks klasycystycznych budynków, jeden z najpiękniejszych w 

Polsce zabytków architektury przemysłowej, oraz Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej. Znajduje się tu 8 obiektów 

typowych dla zabudowy Łodzi z przełomu XIX/XX w. Znalazły się wśród nich: kościół, willa letniskowa, piętrowy dom dla rodzin 

robotniczych, przystanek tramwajowy oraz 4 domy rzemieślników. Przerwa na kawę w wyjątkowej scenerii Księżego Młyna. 

Spacer po dawnym imperium łódzkiego fabrykanta Karola Scheiblera (osiedle robotnicze, dawna przędzalnia fabrykanta tzw. Lofty 

u Scheiblera, dawna remiza strażacka), spacer ul. Targową gdzie znajdują się m.in. Beczki Grohmana – czyli zabytkowe wejście 

do dawnej tkalni. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Powrót na nocleg. 
 

2 dzień – śniadanie, dalsza część zwiedzania miasta „Szlakiem Łodzi Filmowej”. Miłośnicy sztuki filmowej nazywają nasze 

miasto „Hollylódź. W Łodzi narodziła się legenda polskiego filmu. Takie nazwiska jak Polański, Wajda, Sobociński tworzą panteon 

najsłynniejszych absolwentów Łódzkiej Filmówki. To właśnie w Łodzi Filmowej znajduje się jedyne w Polsce Muzeum 

Kinematografii. W programie: wstęp do znanej na całym świecie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, kończyli ją najsłynniejsi 

polscy reżyserzy, operatorzy, aktorzy, zapoznanie się z historią szkoły, strukturami, zwiedzenie pomieszczeń w tym studia filmowe, 

zdjęcie na legendarnych schodach. Zwiedzanie jedynego w Polsce Muzeum Kinematografii- muzeum chroniące zabytki z 

dziedziny techniki, sztuki i kultury filmowej! Dawny pałac rodziny Scheiblerów, wnętrza pałacowe oraz niezwykła kolekcja 

eksponatów związanych z filmem i unikatowych urządzeń z epoki poprzedzających film. Przerwa na kawę w jednym z 

klimatycznych ogródków na ul. Piotrkowskiej, spacer najdłuższym deptakiem Europy ul. Piotrkowską, na której znajdują się: 

Pomniki Znanych Łodzian, w tym m.in.: Fotel Jaracza, Kuferek Reymonta, Ławeczka Tuwima, Fortepian Rubinsteina, Pomnik 

Łodzian Przełomu Tysiąclecia – jedyny w Polsce pomnik wtopiony w ulicę, Łódzka Aleja Gwiazd z nazwiskami najznakomitszych 

postaci polskiej kinematografii. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem spacer po mieście „Łódź nocą”. Powrót na nocleg. 
 

3 dzień – śniadanie, kolejny dzień zwiedzania „Szlakiem Czterech Kultur i Łodzi Żydowskiej”. W Łodzi toczył się 

nieprzerwanie przez dziesięciolecia dialog. Jej mieszkańcy, którzy reprezentowali cztery odmienne narodowości, wiary i kultury 

tworzyli miasto Łódź. Połączeni w tym wspólnym dialogu budowali wspólnie fabryki, świątynie, kina i teatry. W programie: 

Manufaktura – ogromny teren obejmujący zespół pałacowo-fabryczny oraz osiedle robotnicze, obecnie znakomity przykład 

rewitalizacji budynków pofabrycznych i ich adaptacji na centrum rozrywkowo-handlowe. Stare Miasto – dawna dzielnica 

żydowska, miejsce getta żydowskiego, spacer po Parku Staromiejskim z Pomnikiem Dekalogu; przejście po dawnym terenie getta 

łódzkiego – Litzmannstadt Getto w tym Park Ocalałych. Wizyta na jednym z największych w Europie Cmentarzu Żydowskim 

(miejsce spoczynku m.in. rodziców Artura Rubinsteina i Juliana Tuwima). Pożegnanie z Łodzianką. Wyjazd z Łodzi. Powrót w 

godzinach wieczornych. 
Dla każdego uczestnika upominek / pamiątka z Łodzi. 

Nie są to oczywiście wszystkie atrakcje jakie czekają na turystów. Żeby się o tym przekonać należy odwiedzić Łódź.  

Ten kto spróbuje na pewno się nie zawiedzie!! 

Termin do ustalenia             
Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 2 posiłki dziennie  

– usługę profesjonalnego przewodnika wykonującego swój zawód z pasją 

- ubezpieczenie NNW 

Cena nie zawiera: -transportu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.  

CENA: od 549 zł 

ZOBACZ KONIECZNIE! 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

 WYCIECZKI KRAJOWE  

 

PIENIŃSKA PRZYGODA 

SZCZAWNICA-SPŁYW DUNAJCEM-NIEDZICA 
 

1 dzień. Wyjazd do Szczawnicy. Zwiedzanie miasta: Plac Dietla, na którym znajduje się fontanna, obelisk 

dr Józefa Dietla, XVIII-XIX wieczne budowle architektury zdrojowej, dawna pijalnia wody ze zdroju Wanda, 

spacer wzdłuż Grajcarka. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, Spływ Przełomem Dunajca na starodawnych tratwach prowadzonych przez prawdziwych 

flisaków jest unikalną rozrywką na skalę światową. Zwiedzanie Zamku w Niedzicy- średniowiecznej warowni 

znajdującej się na brzegu Zb. Czorsztyńskiego, spacer zaporą wodną. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, spacer przez Wąwóz Homole – to jedna z najcenniejszych 

atrakcji w Pieninach. Warto poświęcić swój czas, aby nacieszyć się niesamowitym widokiem wąwozu – 

stromymi, wysokimi skałami stojącymi po obu stronach potoku Kamionka. Wyjazd w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia 
 

Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie, transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje 

biletów. 

MAGICZNE BESKIDY 

WISŁA – USTROŃ – SZCZYRK – ŻYWIEC 

 
1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wisły „kolebki Adama Małysza” zwiedzanie m.in. : Muzeum 

Narciarstwa – zgromadzono tutaj zabytkowe rodzaje nart m.in. z autografami Piotra Fijasa i Adama Małysza, deptak 

z Domem Zdrojowym, Aleja Gwiazd Sportu, skocznia narciarska. Następnie zwiedzanie Narodowego Zespołu 

Zabytkowego- Zamku Prezydenckiego- zwiedzanie wnętrz Rezydencji Prezydenckiej czyli tzw. „Zamek Górny” .  

Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Ustronia, wjazd/zjazd kolejką linową na Czantorię. Następnie spacer po deptaku z 

Parkiem Zdrojowym, Pijalnią Wód i tężnią. Przejazd do Szczyrku, spacer ścieżką nad Żylicą zmodernizowany 

deptak to obecnie symbol pięknego Szczyrku. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Żywca. Spacer po Starym Mieście. Następnie wizyta w słynnym 

Muzeum Browaru Żywiec, gdzie zwiedzający mogą zapoznać się z historią żywieckiego producenta piwa, przejść 

m.in. po replice XIX-wiecznej uliczki, zajrzeć do galicyjskiej karczmy, czy słynnej Restauracji Żywieckiej. Powrót 

w godzinach wieczornych. 
 
Termin do ustalenia 
Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie, transport autokarem, 

- usługę pilota, przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
Uwagi: Program można modyfikować wg. potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu.  

 

TAJEMNICZY DOLNY ŚLĄSK 

ZAMEK KSIĄŻ -SZTOLNIE WALIMSKIE – PROJEKT ARADO 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wałbrzycha, zwiedzanie Zamku Książ. Poznanie historii 

zamku od czasów Piastów do II Wojny Światowej. Wejście do tunelu z okresu II wojny światowej, na poziomie 

15 m pod zamkiem. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, zwiedzanie Muzeum Sztolni Walimskich- podziemi w Górach Sowich, w których w czasie 

II wojny światowej pracowali więźniowie KL Gross-Rosen. Przejazd do Zagórza Śląskiego, zwiedzanie Zamku 

Grodno, oraz wejście na wieżę zamkową. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, przejazd do Kamiennej Góry. Zwiedzanie jednej  z 

najnowocześniejszych podziemnych tras turystycznych „Projekt Arado – Zaginione laboratorium Hitlera”. 

Powrót w godzinach późno- wieczornych. 
 
Termin  do ustalenia 
Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie, transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu.  

CENA: od 709 zł 

CENA: od 725 zł 

CENA: od 720 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

 

ŚCIEŻKA W KORONACH DRZEW 

PERŁA UZDROWISK–KRYNICA ZDRÓJ 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Krynicy Zdrój, zwiedzanie miasta: Muzeum Nikifora, 

pomnik Jana Kiepury, pomnik Nikifora Krynickiego, Nowy Dom Zdrojowy, Park Zdrojowy, „Patria”. 

Wjazd kolejką linową na Górę Parkową. Zakwaterowanie w obiekcie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m n.p.m.) Spacer pierwszą w 

Polsce, Ścieżką widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej, skąd podziwiać można 

panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Nowego Sącza – zwiedzanie Sądeckiego Parku 

Etnograficznego, który gromadzi zabytki architektury wiejskiej. Wyjazd w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia 
Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie, transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje 

biletów. 

DOLINA ZAMKÓW I PAŁACÓW 

KSIĄŻ — GRODZIEC — ŁOMNICA WOJANÓW 
 

1 dzień. Przejazd na zwiedzanie Pałacu Łomnica- pałac na terenie pięknego parku. Folwark: piekarnia, sklep 

folwarczny, kuźnia, obora i stajnia. Drugą imponującą rezydencją będzie Pałac w Wojanowie- zwiedzanie sal 

Pałacu, spacer po założeniu parkowym, projekcja filmu „Historia i współczesność Pałacu Wojanów oraz Doliny 

Pałaców i Ogrodów”. Kolejnym obiektem będzie Zespół Pałacowo – Parkowy w Mysłakowicach, na terenie 

którego zachowało się opactwo, Dom Ogrodnika oraz Świątynia Ateny. Zakwaterowanie w ośrodku. 

Obiadokolacja. Nocleg. 
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Zamku Grodziec. Zamek położony na wzgórzu wulkanicznym. Zwiedzanie 

dziedzińca, komnat, ganku i wieży oraz zobaczymy wystawę narzędzi tortur. Przejazd do Zamku Czocha. 

Zwiedzanie malowniczo położonej twierdzy na brzegu Jeziora Leśniańskiego.  Przejazd do ośrodka. 

Obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzień. Śniadanie. Przejazd do Zamku Książ – Zwiedzanie trzeciego największego zamku w Polsce m.in. Sala 

Maksymiliana, Sala Konrada, Sale Krzywą. Przejazd do Bolkowa -zwiedzanie XIII wiecznych ruin zamku. 

Zamek w czasach piastowskich nigdy nie został zdobyty. Wyjazd w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia 
Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie, transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów 

wstępu.  

MAZURY CUD NATURY 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do miejscowości Gierłoż. Zwiedzanie Wilczego Szańca. 

Ukryta w gęstym lesie, dawna kwatera Hitlera była jednym z niemieckich centrów dowodzeń podczas II Wojny 

Światowej. Przejazd do Świętej Lipki. W miejscowości nazywanej „Częstochową Północy” znajduje się 

Sanktuarium Maryjne. 
2 dzień. Śniadanie, po największym polskim jeziorze- Śniardwach. Niewątpliwą atrakcją jest panorama 

Mikołajek oglądana z wody, statek przepływa na otwarte wody jeziora Śniardwy. Następnie zwiedzanie 

Mikołajek, polskiej stolicy żeglarskiej. Spacer po  miejscowości oraz po Wiosce Żeglarskiej, nowoczesnym 

porcie leżącym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Czas wolny. Powrót do obiektu, obiadokolacja,  nocleg. 
3 dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Giżycka. Zwiedzanie Twierdzy Boyen, zbudowanej 

na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin, stanowiła niegdyś główny element umocnień 

broniących Prusy przed Rosją. Spacer wzdłuż kanału Łuczańskiego, most obrotowy, promenada z molo. Wyjazd 

w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia  
Cena zawiera:                                                                                              
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 725 zł 

CENA: od 720 zł 

CENA: od 720 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

 

REJS STATKIEM PO TRAWIE 

OLSZTYN–ELBLĄG –KANAŁ ELBLĄSKI 
 

1 dzień. Wyjazd przejazd do Olsztyna- Bazylika p.w.św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej, obecnie 

Muzeum Warmii i Mazur, Stare Miasto i Targ Rybny. Następnie przejazd do Gietrzwałdu – zwiedzanie Bazyliki  

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny- znanej z objawień Matki Boskiej. Przejazd do miejsca noclegu, 

obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, Przejazd do Elbląga- zwiedzanie miasta, Katedra św. Mikołaja, gotycka świątynia z prawie 

100m. Wieżą, Stare Miasto, deptak, Wieża Targowa- wchodząca w skład dawnych murów obronnych. Następnie 

przejazd do Malborka zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie. Rejs statkiem nowo wyremontowanym odcinkiem Kanału  Elbląskiego – 

czas rejsu ok 4 h 40 min.  Wyjazd w drogę powrotną. Powrót ok godziny 19/20:00. 
 
Termin do ustalenia 
                   
Cena zawiera:                                                                                                           
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie, transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu.  

KRAINA 44 WYSP 

MIĘDZYZDROJE- ŚWINOUJŚCIE- SZCZECIN 
 

1 dzień Wyjazd, przejazd do Międzyzdrojów. Spacer Promenadą Gwiazd ze słynną Aleją Sław, ławeczką Holoubka 

i pomnikiem Machulskiego. Wizyta w Gabinecie Figur Woskowych z kolekcją 110 postaci. Przejście po 400 

metrowym molo. Przejazd do ośrodka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, Nocleg. 
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Świnoujścia, miasta 44 wysp. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. wiatrak 

Stawa Młyny, park zdrojowy, port Marynarki Wojennej. Przejazd do Fortu Gerharda. Zwiedzanie twierdzy z 

żywym Muzeum Obrony Wybrzeża. Przejście pod latarnię morską przy której zlokalizowane jest Muzeum 

Latarnictwa i Ratownictwa Morskiego. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. 
3 dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Szczecina. Pokonanie Trasy Podziemnej Szczecina zwiedzanie 

największego cywilnego schronu przeciwlotniczego w Polsce z okresu II wojny światowej, Zwiedzanie miasta. 

M.in. Plac Orła Białego, Pałac pod Globusem, katedra Św. Jakuba, Rynek Sienny z Ratuszem Staromiejskim, 

Wały Chrobrego, taras widokowy nad brzegiem Odry. Wyjazd w drogę powrotną.  
 
Termin do ustalenia  
 
Cena zawiera:                                                                                                                                 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie – transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW, 

 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu.  

POZNAŃ-KÓRNIK-GNIEZNO 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Kórnika, zwiedzanie neogotyckiego zamku z XV w. Przejazd 

do Poznania, zwiedzanie Starego Miasta, spacer po Ostrowie Tumskim: katedra gotycka św. Piotra i Pawła oraz 

Złotą Kaplicą. Przyjazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Gniezna- pierwszej stolicy Polski. Zwiedzanie miasta m.in. rynek i ratusz, 

zabytkowa zabudowa Starego Miasta, zwiedzanie katedry Gnieźnieńskiej z cennymi Drzwiami 

Gnieźnieńskimi. Następnie przejazd do Mogilna i Strzelna, zwiedzanie Kościoła św. Trójcy– kolegiaty romańskiej 

z XII w. oraz Rotundy św. Prokopa– największej w Polsce romańskiej świątyni na planie koła. Powrót do obiektu, 

obiadokolacja, nocleg.3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Biskupina, zwiedzanie prehistorycznej 

osady z VIII w p.n.e., najstarszej na ziemiach polskich. Przejazd do Wenecji, zwiedzanie ruin zamku w Wenecji 

oraz Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach wieczornych. 
 
Termin do ustalenia   
Cena zawiera: 
 - zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  

 - transport autokarem 

 - usługę pilota/ przewodnika 

 - ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 740 zł 

CENA: od 725 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

    

WARSZAWA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Warszawy, wejście do Centrum Nauki Kopernik. Można 

poznawać tu prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. 

Wejście na Stadion Narodowy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: spacer Traktem Królewskim (bez zwiedzania 

wnętrz): m.in.: Kancelaria Premiera, Sejm RP, „dzielnica ambasad”, Pałac Prezydencki. Spacer po Starym 

Mieście (bez zwiedzania wnętrz): pl. Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Katedra św. Jana, Rynek, pomnik 

Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza. Wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego. Powrót do 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie z przewodnikiem: Cmentarz Powązkowski, na 

którym pochowanych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków i Polek. Następnie spacer po Łazienkach 

Królewskich. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.  
Termin do ustalenia                                                                                                                                                                          

Cena zawiera:                                                                                                                                      
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  
- transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW.  
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 
 

WROCŁAW 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie z przewodnikiem – Stare Miasto, 

Ratusz z zegarem słonecznym, Piwnica Świdnicka, zabytkowy pręgierz, Plac Solny, Ostrów Tumski,  

Katedra św. Jana Chrzciciela. Następnie wizyta w Panoramie Racławickiej – to jedno z niewielu miejsc na 

świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Przejazd  do ośrodka, 

zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorne wyjście na pokaz Wrocławskich fontann. Powrót na nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wizyta w ZOO najbardziej znanym w Polsce oraz Afrykarium, kompleksie przedstawiającym 

różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Następnie zobaczymy Ogród Japoński.  

Zobaczymy także wpisaną na listę UNESCO Halę Stulecia (z zewnątrz). Powrót do ośrodka, obiadokolacja, 

nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka. Przejazd do Ślęzy, zwiedzanie Muzeum Motoryzacji, które 

mieści się w Zamku Topacz. W ramach muzealnej ekspozycji prezentowanych jest ok. 130 pojazdów– 

samochodów i motocykli, wśród których są m.in.: Syrena, Warszawa oraz motocykle Sokół, M.IN czy Harley-

Davidson. Powrót w godzinach wieczornych. 
Termin do ustalenia                                                                         
Cena zawiera:                                                                                                              

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  

- transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów. 
 

TRÓJMIASTO 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, do Gdańska: Spacer od Bramy Złotej przez ulicę Długą, Długi Targ 

do Bramy Zielonej, przejście Długim Pobrzeżem do Żurawia, przejście uliczką Mariacką do Bazyliki 

Mariackiej (zwiedzanie wnętrz). Przejazd do Oliwy- Zwiedzanie wnętrz Katedry Oliwskiej, wysłuchanie 

koncertu na zabytkowych organach. Spacer po Parku Oliwskim. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Sopotu spacer ul. Bohaterów Monte Cassino do najdłuższego drewnianego 

Molo (wejście na Molo). Przejazd do Gdyni- spacer po Porcie, zwiedzanie wnętrz statku-muzeum „Dar 

Pomorza”, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka, przejazd 

do Malborka. Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego, który jest jedną z największych twierdz 

średniowiecznych. Powrót w godzinach wieczornych. 
Termin do ustalenia       
Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów.    

CENA: od 725 zł 

CENA: od 729 zł 

CENA: od 720 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

 WYCIECZKI KRAJOWE  

    

ZAKOPANE – BASENY TERMALNE 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Krakowskich Łagiewnik i zwiedzanie Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium Jana Pawła II w którym znajduje się relikwia bł. Jana Pawła II: 

ampułka z krwią. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wycieczka / zwiedzanie Zakopanego: spacer po Krupówkach- jeden z najsłynniejszych 

deptaków w Polsce, cmentarz na Pęksowym Brzysku, kościółek na Jaszczurówce, Sanktuarium na 

Krzeptówkach, kompleks skoczni narciarskich Wielka i Mała Krokiew, wjazd i zjazd kolejką linową na 

szczyt Gubałówki. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu. Pobyt na basenach termalnych, kompleks zewnętrznych i 

wewnętrznych basenów, wyposażonych w różnorodne urządzenia do hydromasażu, ławki do masażu wodnego, 

leżanki, gejzery wodne, jacuzzi. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia      
 

  Cena zawiera:  

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  
- transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 
 

KARPACZ – KOWARY - ŚCIĘGNY 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Karpacza, .g: zwiedzanie Świątynia Wang 

(średniowieczny kościółek zbudowany na przełomie XIII w. bez użycia gwoździ), Skoczni narciarskiej 

„Orlinek” która należy do jednych z najnowszych średnich skoczni w Polsce, spacer po mieście. Przejazd do 

ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Kowar, zwiedzanie Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, w którym 

podziwiać można modele zamków, pałaców, klasztorów z województwa. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, 

nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka, pobyt w Miasteczku Westernowym w Ścięgnach „Pod Kozią 

Skałą” czyli „Western City” gdzie można poznać życie prawdziwego Indianina: ujeżdżanie mechanicznego 

byka, poszukiwanie złota, pogonie i strzelaniny, pojedynek rewolwerowców, pokaz tańca indiańskiego lub 

kowbojskiego, pokaz scenki westernowej. Powrót w godzinach wieczornych.  
 

Termin do ustalenia 
 
 Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

-transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu.  

TORUŃ – MALBORK - CIECHOCINEK 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Torunia, Spacer po Starym Mieście: Ratusz Staromiejski, 

Dwór Artusa, Dom Kopernika, Krzywa Wieża, Kościół Mariacki oraz mury obronne. Wizyta w Planetarium. 

Pobyt w Żywym Muzeum Piernika. Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wyjazd do Malborka, zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu Zamkowego w Malborku: 

Zamek Wysoki z dziedzińcem otoczonym krużgankami, kościołem, Zamek Średni, z dziedzińcem, z kaplicą św. 

Bartłomieja, Pałacem Wielkich Mistrzów, Refektarzem Letnim, Refektarzem Zimowym, wieżą Kurzą Nogą, 

Zamek Niski z Karwanem, kaplicą św. Wawrzyńca oraz zabudowań gospodarczych. Powrót do ośrodka, 

obiadokolacja, nocleg. 3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Ciechocinka, spacer po mieście: Park 

Tężniowy z zespołem trzech unikatowych tężni solankowych, Tężnie– unikatowa i największa w Europie 

konstrukcja drewniana do odparowywania wody z solanki, Warzelnia Soli – eksponaty związane z warzelnictwem 

lub z rozwojem działalności uzdrowiskowej. Park Zdrojowy z pijalnią wód mineralnych. Powrót w godzinach 

wieczornych. 
 
Termin do ustalenia                                                                              
Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 
- transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 710 zł 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 699 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

  

KRAKÓW - WIELICZKA 
  

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Krakowa, zwiedzanie miasta: Wzgórze Wawelskie —  

Katedra Wawelska z dzwonem Zygmunta i kryptami oraz Zamek Wawelski: dziedziniec, Komnaty 

Królewskie oraz Smocza Jama. Spacer po starówce: Rynek, Kościół Mariacki ze wspaniałym gotyckim 

ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice – renesansowe hale targowe, gdzie można kupić pamiątki, mury obronne, 

Brama Floriańska, Barbakan. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka. Przejazd do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli z 

przewodnikiem, który opowie o historii i tajemnicach kopalni, pokaże wykute w soli piękne komory, niesamowite 

podziemne jeziora, unikalne solne rzeźby, maszyny i narzędzia górnicze, a także zapozna z Legendą księżnej Kingi. 

Powrót w godzinach wieczornych. 
 
Termin do ustalenia 

 
Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie 
 - transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 
 

PUŁAWY – KAZIMIERZ DOLNY - NAŁĘCZÓW 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Puław, zwiedzanie miasta: siedziby Czartoryskich, zespół 

pałacowo – parkowy ze Świątynią Sybilli, spacer po terenie romantycznego parku krajobrazowego. Przejazd do 

Kazimierza Dolnego, zwiedzanie: rynku, Klasztoru Reformatów, Kościoła Farnego, Spichlerza Mikołaja 

Przybyły oraz ruin zamku obronnego. Wejście na basztę i Górę Trzech Krzyży, skąd rozciąga się przepiękna 

panorama na miasto. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nałęczowa: zwiedzanie „miasta ogrodu”: Spacer po Parku 

Zdrojowym z Pijalnią Wód Mineralnych, wizyta w Pałacu Małachowskich, w którym mieści się Muzeum 

Bolesława Prusa, przed Muzeum pisarz ma swoją ławeczkę. Zwiedzanie Chaty Żeromskiego, w której mieści 

się Muzeum pisarza. Powrót w godzinach wieczornych.  
 

Termin do ustalenia 
 
 Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie 

 -transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 
 

KOTLINA KŁODZKA 
 

1 dzień Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Złotego Stoku, zwiedzanie Kopalni Złota – podziemnych 

wyrobisk oraz ekspozycji, zwiedzanie „Sztolni Gertruda”, „Chodnik Śmierci”, spotkanie z Gnome oraz 

podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”. Przejazd do Lądka Zdroju, spacer po okazałym rynku z 

pręgierzem. Zwiedzanie Jaskini Radochowskiej. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, przejazd do Dusznik Zdrój, spacer po parku zdrojowym, w 

którym mieści się Dworek Chopina. Przejazd do Kudowy Zdrój – zwiedzanie miasta: Park Zdrojowy z 

Pijalnią Wód Mineralnych wraz z Salą Koncertową. Źródełko Marii. Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w 

Czermnej. Wielki wspólny grobowiec ofiar wojen Śląskich oraz chorób zakaźnych z XVIII wieku. Powrót do 

obiektu, obiadokolacja, nocleg.3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Kłodzka, zwiedzanie 

Twierdzy Kłodzkiej z podziemnymi labiryntami. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 
 
 Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

 -transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 499 zł 

CENA: od 540 zł 

CENA: od 699 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE 

   

SUNTAGO WODNY ŚWIAT – STADION NARODOWY 
 

1 dzień. Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Mszczonowa, pobyt w nowootwartym, 

największym tropikalnym parku wodnym w Europie- Park of Poland, z wodną częścią Suntago Wodny Świat. 

Powstał na obszarze ok. 20 ha, na którym znajduje się 3 km zjeżdżalni, 400 prawdziwych palm, baseny, woda 

termalna i najdłuższa kryta zjeżdżalnia w Europie. Kompleks składa się z trzech różnych stref tematycznych: 

1.Wodna dżungla Jamango- strefa basenowa, aż 18 różnych basenów o powierzchni 3500 metrów kw! 2. Relaks- 

strefa wypoczynku w tropikalnym lesie w otoczeniu prawdziwych palm, basen z wodą termalną, baseny solankowe. 

3.Saunaria- strefa saun, ponad 10 różnego rodzaju saun. W godzinach popołudniowych przejazd do obiektu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Warszawy- zwiedzanie stadionu Narodowego z przewodnikiem, trasa „Poczuj się 

jak VIP”-poczujesz się jak VIP i zajmiesz miejsca najważniejszych ludzi w Polsce w eleganckich łożach. Wejście 

do Centrum Nauki Kopernik. Można poznawać tu prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświad-

czeń na interaktywnych wystawach. Wyjazd w drogę powrotną.    
              
Termin do ustalenia 

 
Cena zawiera:                                                                                                            
-zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie, 

-transport autokarem 

-usługę pilota/przewoźnika 

-ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

WINNICE SANDOMIERZA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Sandomierza, do Winnicy nad Jarem. W winiarni do win 

podają pyszne lokalne sery, wędliny, chleby. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny spa-

cer po Sandomierzu: Stary Rynek, Brama Opatowska, Ratusz, Zabytkowa studnia, rzeźba zakotwiczone niebo. 

Dla chętnych wizyta w lokalnej winiarni połączona z degustacją lokalnych specjałów. Powrót do hotelu na nocleg.  
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Winnicy Sandomierskiej w Dwikozach, gdzie będą Państwo mogli zerwać trochę 

winogron i dowiedzą się też o winnicy. Przejazd do największej winnicy w rejonie Sandomierza- znajdującej się 

na liście najlepszych 5 winnic- winnicy Płochockich. Spacer po winnicy oraz degustacja wina. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja. Wieczorem spacer podziemną trasą turystyczną „Sandomierskie Lochy”. Nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze wizyta w Ćmielowie, w Mu-

zeum Żywej Porcelany, gdzie przewodnik pokazuje „na żywo” poszczególne etapy ręcznej produkcji porcelany. 

Obiad na trasie. Przyjazd w godzinach wieczornych.  
 
Termin do ustalenia 
 
Cena zawiera:                                                                               
-zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie,  
-transport autokarem, 

-usługę pilota-przewodnika, 

-ubezpieczenie NNW. 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

 

SMAKI PODLASIA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Zamku w Tykocinie, znajdującego się na szlaku kulinarnym 

Podlasia. Zwiedzanie połączone z warsztatami i degustacją. Przejazd do Białegostoku. Zakwaterowanie w hotelu, 

kolacja regionalna, nocny spacer po Starym Rynku- m.in. Biały Kościół Św. Rocha, Zespół Katedralny. nocleg.  
2 dzień. Po śniadaniu rozpoczniemy warsztaty trasą podlaskiego szlaku kulinarnego: przygotowanie przetworów, 

robienie serów, wędlin. Przejazd do „Cygańskiej Wioski”. W programie: wystawa plenerowa, warsztaty kulinarne, 

przejażdżka wozem. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.3 dzień. Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Prze-

jazd do Pałacu Branickich- Wersalu Podlasia, najpiękniejszego zabytku Białegostoku. Przyjazd w godzinach wie-

czornych. Termin do ustalenia    
Cena zawiera:                                                                                                        
-zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 
-transport autokarem 
-usługę pilota/przewodnika 

-ubezpieczenie NNW 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

 

CENA: od 499 zł 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 699 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Tokarni, zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie są 

przechowywane najcenniejsze zabytki budownictwa wiejskiego oraz małomiasteczkowego ziemi Kieleckiej. 

Przejazd do Jędrzejowa zwiedzanie pierwszego na ziemiach polskich Klasztoru Cystersów oraz Muzeum 

Zegarów Słonecznych. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
2 dzień . Śniadanie, wycieczka w Góry Świętokrzyskie– Nowa Słupia– zwiedzanie Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa, w którym można poznać historię wytopu żelaza, Św. Krzyż – symbol Gór Świętokrzyskich z 

dawnym opactwem benedyktyńskim, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd do Zagnańska, gdzie znajduje się Dąb Bartek – 

największe i najstarsze znane drzewo w Polsce, przejazd do Oblęgorka, zwiedzanie Muzeum Henryka 

Sienkiewicza, miejsca w którym mieszkał i pracował. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

 -transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

BIESZCZADY 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Sanoka - SKARBCA BIESZCZADÓW– spacer na 

Wzgórze Zamkowe i wieżę widokową. Następnie: rynek, pomnik Dobrego Wojaka Szwejka. Zwiedzanie 

Skansenu Etnograficznego, prezentującego kulturę grup etnograficznych pogranicza polsko– ukraińskiego. 

Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
2 dzień.  Śniadanie, wycieczka MAŁĄ PĘTLĄ BIESZCZADZKĄ- trasa przebiega przez najciekawsze wi-

dokowo i historycznie tereny. W programie min. Polańczyk – Bukowiec – Chrewt - Czarna Góra – Solina. 

Rejs po jeziorze solińskim. Spacer po zaporze wodnej w Solinie. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie, wycieczka SZLAKIEM IKON DOLINY OSŁAWY - najbardziej atrakcyjny kulturowo 

obszar Bieszczadów. Na opisanej trasie spotkać można niemal same perły drewnianej architektury sakralnej-

trójdzielne dawne cerkwie greckokatolickie zbudowane w stylu wschodniołemkowskim. Na trasie drewniane 

cerkwie min w Szczawnem, Rzapedzi, Turzańsku. Przejazd do Komańczy oraz wizyta w Klasztorze Sióstr 

Nazaretanek, miejscu internowania Kardynała Wyszyńskiego, na pamiątkę tego faktu, utworzono w klasz-

torze Izbę Pamięci Kardynała w której zgromadzono wiele pamiątek związanych z jego obecnością w tym 

miejscu. Wyjazd w drogę powrotna. Przyjazd w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 
Cena zawiera: 

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 
- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW  
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów 

wstępu. 

JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Częstochowy. Pobyt na Jasnej Górze. Następnie przejazd 

do Ojcowa, zwiedzanie ruin średniowiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego, w którym zachowały się resztki 

murów obronnych, budynku głównego, bramy wjazdowej, studnia, Grota Łokietka największa i najpiękniejszą ze 

znanych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego, składa się z dwóch dużych komór oraz kilku korytarzy o łącznej 

długości 320 m, jaskinia jest oświetlona elektrycznie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.2 dzień. Śniadanie, 

wykwaterowanie. Zwiedzanie najokazalszego zamku rycerskiego Jury Krakowsko-Częstochowskiej w 

Ogrodzieńcu. Przejazd do Smolenia zwiedzanie Ruin Zamku Rycerskiego na wysokiej wapiennej skale /485 m 

n.p.m/. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 
Cena zawiera:  
- zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie 

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 689 zł 

CENA: od 690 zł 

CENA: od 490 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

  

WYCIECZKA NA KONIEC POLSKI 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Władysławowa. Zwiedzanie centrum kurortu. 

Spacer Aleją Gwiazd Sportu. Następnie spacer po terenie słynnego Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich. Przejście do Domu Rybaka z zabytkową wieżą.  Budowany jako hotel dla rybaków 

obecnie jest siedzibą Urzędu Miejskiego. Rejs statkiem po morzu. Przejazd do ośrodka, 

zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.  
2 dzień. Śniadanie. Zwiedzanie Półwyspu Helskiego: przejazd do Juraty- najbardziej ekskluzywnego 

kurortu lat 30’ XX wieku. Przyjeżdżali tu m.in.  Prezydent Ignacy Mościcki oraz członkowie sławnych 

rodów Potockich i Czartoryskich. Spacer po mieście, przejście słynnym molo. Następnie przejazd na 

Hel. Muzeum Obrony Wybrzeża, gdzie znajdują się liczne obiekty o charakterze, militarnym. 

Następnie zwiedzanie Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego -jedyne w Polsce fokarium z fokami szarymi. Pokaz karmienia fok. Spacer nabrzeżem 

do portu, wejście na latarnie morską- podziwianie panoramy Półwyspu Helskiego, Zatoki Gdańskiej i 

Morza Bałtyckiego. Następnie spacer ulicą Wiejską- deptak Helu z ciekawymi zabytkowymi 

domkami rybackimi oraz klimatycznymi miejscami. Czas wolny. Przejazd do ośrodka. Obiadokolacja, 

nocleg. 
3 dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Rozewia- zwiedzanie najstarszej działającej latarni 

morskiej w Polsce, w jej wnętrzach znajduje się małe Muzeum Latarni Morskich. Następnie przejazd 

do Jastrzębiej Góry. Spacer po mieście. Gwiazda Północy- najdalej na północ wysunięte miejsce 

Polski- 54○ 50’11. Spacer Lisim jarem- malowniczy wąwóz skąpany pośród drzew. Przejazd nad 

Jezioro Żąrnowieckie, gdzie miała powstać pierwsza polska elektrownia atomowa. Wyjazd w drogę 

powrotną.  
 

Termin do ustalenia  
Cena zawiera:                                                                                                                                                                                                                                                     
-zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

-transport autokarem 

-usługę pilota/przewodnika 

-ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów 

LĄDEK ZDRÓJ + ZOO SAFARI W CZECHACH 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Czech do ZOO Safari Dvur Kralove. 

Znajdziemy tu wiele ciekawych ekspozycji w pawilonach: Zwierząt Drapieżnych (lwy, tygrysy), 

Ptasi Świat, Świat Dinozaurów, Świat Flamingów, Okapi, Małpy, Orangutany, Wodny Świat, Świat 

Słoni i wiele innych. Największą atrakcją jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach 

biegają liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju antylopy, bawoły i zebry. Po tej części ogrodu 

poruszamy się autobusem i z jego pokładu oglądamy zwierzęta. Przejazd do Polski, zakwaterowanie 

w obiekcie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, przejazd do  Lądka Zdroju - zwiedzanie najstarszego 

uzdrowiska na Ziemi Kłodzkiej, spacer po okazałym rynku z pręgierzem, jednym z najstarszych 

zabytków Lądka jest dwuprzęsłowy kamienny most św. Jana. Następnie przejazd do Złotego Stoku, 

zwiedzanie Kopalni Złota - podziemnych wyrobisk oraz ekspozycji, min: wystawy narzędzi i 

laboratorium alchemika. W jej skład wchodzi zwiedzanie „Sztolni Gertruda”, „Chodnik Śmierci”, 

spotkanie z Gnomem oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”. W programie 

również płukanie złota przy użyciu profesjonalnego sprzęt do płukania, będzie można znaleźć swoje 

złoto. 
Wyjazd w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia 

Cena zawiera: 
-zakwaterowanie 1 nocleg 

-wyżywienie  

-transport autobusem  

-usługę pilota/przewodnik-ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 569 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI KRAJOWE  

  

DOLINA MŁODOŚCI 

LWÓWEK ŚLĄSKI-ŚWIERADÓW ZDRÓJ- ZAMEK MOSZNA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Lwówka Śląskiego, zwiedzanie niezwykle 

ciekawego miasta, w programie min. Spacer po Rynku, Ratusz Miejski, mury miejskie oraz 

zwiedzanie Browaru Lwówek. Zobaczymy warzelnię piwa, leżakownię i rozlewnię. Następnie 

przejazd do Lubomierza, gdzie zwiedzimy Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne 

pamiątki związane z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty 

wykorzystane przy kręceniu filmu. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Świeradowa Zdrój– uzdrowiska nazywanego Doliną Młodości 

dzięki pozytywnym właściwością radonu. Spacer po urokliwym uzdrowisku: Dom Zdrojowy, 

unikatowa Hala Spacerowa – to długa na 80 m przeszkolona, zadaszona hala, o konstrukcji z 

modrzewia, dekoracyjnie zdobiona, w hali jest źródło z pijalnią wód,  Park Zdrojowy. Następnie 

wjazd nowoczesną Koleją Gondolą na Stóg Izerski.(1107 m n.p.m.) Podziwianie panoramy Gór 

Izerskich oraz wejście na wieżę widokową na Smreku. Wyjątkowa atrakcja wznosząca się nad 

miastem Świeradów-Zdrój zaprowadzi Cię na wysokość 62 metrów, skąd roztacza się widok na 

romantyczną zabudowę uzdrowiska oraz piękno przyrody. Powrót do obiektu, obiadokolacja w 

formie grilla, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Zamku Czocha, zwiedzanie Zamku  to żywa 

lekcja historii okraszona barwnymi legendami  i zasłyszanymi opowieściami. Średniowieczne 

zamczysko kryje w swych murach wiele sekretów skrzętnie ukrywanych przez kolejnych 

właścicieli, a odtajnianych przez dzisiejszych odkrywców. Wyjazd w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia 
Cena zawiera:                                                                              
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

-transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW                                     

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

PRZEBOJOWE OPOLE 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Opola, zwiedzanie  Muzeum Wsi 

Opolskiej przedstawiające lokalny obraz architektury wiejskiej z XVIII – XX wieku.  

Następnie zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki, które na swoją siedzibę wybrało Amfiteatr 

Tysiąclecia.  Spacer Opolską Wenecją –rozciągnięta nad pięknym Kanałem Młynówka 

dzielącym ścisłe centrum miasta od cichej, willowej dzielnicy – Wyspy Pasieki. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie,  przejazd do Mosznej – zwiedzanie  najpiękniejszego w Polsce pałacu 

z XVII w. zwanego „polskim Disneylandem”. Następnie przejazd na GÓRĘ ŚW. ANNY. 

Sanktuarium na Górze Św. Anny znalazło się wśród najcenniejszych obiektów i zespołów 

zabytkowych w Polsce. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nysy – zwiedzania miasta zwanego 

„Śląskim Rzymem”- zwiedzanie Twierdzy Śląskiej z trasą turystyczną, Dom Wagi 

miejskiej, piękna studnia, Brama Ziębicka, Bazylika Mniejsza p.w. św. Jakuba i 

Agnieszki. Przejazd do Otmuchowa, zwiedzanie Zamku Biskupów Wrocławskich, 

kościoła św. Mikołaja i św.  Franciszka, rynek zabytkowego miasta. Następnie zwiedzanie 

Paczkowa- polskiego Carccasonne – zielone winnice przedgórza. Na zakończenie Winnica 

Hople- zwiedzanie winnicy połączone z degustacją.  Wyjazd w drogę powrotną.  
 

Termin do ustalenia 

Cena zawiera:                                                          
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie                                                       
- transport autokarem   

- usługę pilota/przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 699 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

    WYCIECZKI KRAJOWE  

 

NA RUCHOMYCH WYDMACH 
 

1 dzień.  Wyjazd do Łeby. Przyjazd do Sea Parku- park tematycznie związanego z fauną i florą mórz i oceanów, 

jak również kulturą i historią Pomorza. Sea Park to 10 nietuzinkowych atrakcji: wodne show na żywo z fokami, 

2 ocenaria: prehistoryczne 3D, Real Ocean, repliki Galeonów Wojennych, park miniaturowych latarni, park 

makiet zwierząt morskich w skali 1:1.  Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.  
2 dzień. Śniadanie. Przejazd kolejką Łeba-Rąbka, następnie przejazd meleksem z Rąbki do przystani wyrzutni 

rakiet, spacer do Wydm Ruchomych (1800 m), gdzie poczuć się można jak na prawdziwej na prawdziwej 

pustyni. Zwiedzanie Muzeum „Wyrzutni Rakiet”. Powrót do Rąbki meleksem i następnie kolejką do Łeby. 

Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie. Pobyt w Labirynt Park Łeba- największy naturalny labirynt z 

platformami widokowymi i 5 bazami do zdobycia po drodze do wyjścia. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach 

popołudniowych.  
 

Termin do ustalenia                                                                                                          
Cena zawiera:                                                                  
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

- transport autokarem 

- usługę pilota/przewodnika 
- ubezpieczenie NNW  

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

SZWAJCARIA KASZUBSKA 
 

1 dzień. Przyjazd do Szymbarku. Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku- rodzaj 

skansenu w którym znajduje się wiele ciekawych obiektów m.in.: Dom Sybiraka, Dom do Góry Nogami, 

pomnik Gryfa Pomorskiego i Chata Kaszubska. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg.  
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Wdzydz Kiszewskich. Zwiedzanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego, 

zabudowanego ponad 50 obiektami regionalnej zabudowy z Kaszub i Kociewa. Następnie rejs statkiem po 

„Kaszubskim Morzu”, skąd można podziwiać piękne widoki Kaszub. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Malborka. Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego z 

przewodnikiem. W programie: Zamek Wysoki, czworoboczny, z dziedzińcem otoczonym krużgankami, 

kościołem, Zamek Średni, z rozległym dziedzińcem, z kaplicą św. Bartłomieja, Pałacem Wielkich Mistrzów, 

Refektarzem Letnim, Refektarzem Zimowym, wieżą Kurzą Nogą, Zamek Niski, k, kaplicą św. Wawrzyńca oraz 

zabudowań gospodarczych. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych. 
 
Termin do ustalenia 
 

Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

- transport autokarem, 

- usługę pilota/przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 
 

ŚLĄSK 
 

1 dzień.  Wyjazd do Katowic, zwiedzanie z przewodnikiem: Osiedle Nikiszowiec, Drapacz Chmur, Hala 

widowiskowa Spodek, Pomnik Powstańców Śląskich, Archikatedra p.w. Chrystusa Króla, zwiedzanie 

Muzeum Śląskiego na terenie Kopalni Węgla Kamiennego. Przejazd do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Zabrza. Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem: osiedle robotnicze 

Donnersmarka, budynek poczty Cesarskiej, Dawny Hotel Admiral Palast, Zespół Teatru Nowego. 

Zwiedzanie zabudowy Kopalni „Królowa Luiza”. Następnie Muzeum Górnictwa Węglowego. Na koniec 

zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Przejazd na miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  3 dzień. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Gliwic. Zwiedzanie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego 

(wejście). Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Radiostacji Gliwickiej (wejście), Guido ( wejście). Wyjazd 

w drogę powrotną. Powrót do Łodzi w godzinach wieczornych. Termin do ustalenia      
 Cena zawiera:  
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie  
- transport autokarem 

- usługę pilota/przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 685 zł 

CENA: od 689 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

PIELGRZYMKI KRAJOWE  

 

ŚLADAMI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Warszawy, zwiedzanie miasta: Starówka- plac Zamkowy z ko-

lumną Zygmunta, Zamek Królewski (z zewnątrz), katedra św. Jana Chrzciciela z XV w miejsce wiecznego spoczynku 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Następnie Aleje Jerozolimskie, Krakowskie Przedmieście. Na zakończenie Świątynia 

Opatrzności– zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ekspozycja znajduje się w pier-

ścieniu okalającym kopułę Świątyni. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
2 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Zuzela– miejsca narodzin Prymasa. Wizyta w Muzeum 

Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie niegdyś znajdowała się szkoła do której uczęszczał, w zrekon-

struowanym budynku odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich. Następnie przejazd do Andrzejewa– miejscowo-

ści, w której kilkuletni Stefan Wyszyński przyjął I Komunię św. oraz Bierzmowanie. Zwiedzimy zabytkowy kościół oraz 

udamy się na cmentarz, gdzie znajdują się groby matki i siostry Prymasa. Wyjazd w drogę powrotną. 
 

Termin do ustalenia 
 

Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie 

- transport autokarem 

- usługę pilota/przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

ŚLADAMI JANA PAWŁA II 
KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI-NOWA HUTA-KALWARIA ZEBRZYDOWSKA- WADO-

WICE 
 

1 dzień. Wyjazd do Krakowa. Zwiedzanie Katedry Wawelskiej. Dalej zwiedzanie Wyższego Seminarium Duchowego, 

Domu Dziekańskiego, Pałacu Biskupiego ze słynnym oknem papieskim. Następnie kościół Franciszkanów oraz 

ławka papieska. Krakowskie Błonia, miejsce spotkań z wiernymi. Przejazd do obiektu. Obiadokolacja. Nocleg. 
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Łagiewnik- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przejazd do Nowej Huty, do Arki 

Pana, miejsce walki o kościół i wiarę Jana Pawła II. Kalwaria Zebrzydowska, która miała ogromne znaczenie w życiu 

Jana Pawła II. Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego. Powrót do obiektu. Obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Dębnik, gdzie Jan Paweł II mieszkał w czasie okupacji. Zakrzówki- 

kamieniołomy, w których pracował. Przejazd do Inwałdu. Zwiedzanie ogrodu Jana Pawła II. Wadowice kurs kolejką 

śladami Ojca Świętego Jana Pawła II- zwiedzanie Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego, Bazyliki Mniejszej p.w. 

Ofiarowania NMP, Domu Katolickiego, urzędu Miasta, rynku- Placu Jana Pawła II, dawnej cukierni K. Hagenhubera, 

dawnego gimnazjum, klasztor o.o. Karmelitów Bosych, Zgromadzenia Sióstr Nazaretek, miejsca gdzie mieścił się TG 

Sokół, plantów. Czas wolny na skosztowanie kremówki papieskiej. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godz. wie-

czornych. 
 

Termin do ustalenia 

Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 
- transport autokarem 

- usługę pilota/przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

LICHEŃ – POZNAŃ - KALISZ 
 
1 dzień. Wyjazd do Lichenia. Sanktuarium zaplanowane jest zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej, przejście do Lasu Grąbliń-

skiego, miejsca objawień Matki Boskiej. Kościół św. Doroty, kaplicy Krzyża św, Golgoty. Przejazd do Poznania. Zwiedzanie 

ratusza oraz rynku. Spacer nadbrzeżem Prosny od Kamiennego Mostu do Teatru im Bogusławskiego. Bazylika Kolegiacka- 

Fara Poznańska. Zwiedzanie Zamku Cesarskiego, następnie Ostrów Tumski i Bazylika Archikatedralna Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła. W trakcie zwiedzania przerwa na skosztowanie rogala św. Marcina. Przejazd do obiektu. Zakwatero-

wanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
2 dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Kalisza. Wejście do Kaliskiego Grodu Piastów. Przejazd w 

okolice rynku miasta Kalisz. Przejście na rynek a tam zwiedzanie Ratusza, Katedry pw. św. Mikołaja Biskupa ( z zewnątrz), 

przejście parkiem miejskim, który kryje cerkiew i piękny budynek teatru. Dalej zwiedzanie pozostałości murów miejskich, 

baszty Dorotka oraz Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, jednego z najstarszych kościołów jezuickich w 

Polsce. Obiad. Wyjazd z Kalisza w stronę Łodzi. Powrót w godzinach wieczornych.    
 
Termin od ustalenia 
Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie 

- transport autokarem 

- usługę pilota/przewodnika 
- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

CENA: od 459 zł 

CENA: od 699 zł 

CENA: od 459 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

WYCIECZKI KRAJOWO-ZAGRANICZNE 

 

WROCŁAW – KUDOWA ZDRÓJ + SKALNE MIASTO 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Wrocławia, spacer po Starym Mieście, Ratusz z zegarem 

słonecznym, Plac Solny, Ostrów Tumski, Leopoldina- Uniwersytet Wrocławski. Dalszy przejazd w rejon 

Kotliny Kłodzkiej. Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, zwiedzanie Kudowy Zdrój, spacer po Parku Zdrojowym z Pijalnią Wód Mineralnych, 

deptaku, zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej- kaplica, której ściany i sklepienie wyłożone są czaszkami i 

kośćmi, unikalne dzieło kultury religijnej, jedyne tego typu w Polsce. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka, przejazd do Czech, zwiedzanie jednego ze słynniejszych skalnych 

miast Skały Adrszpasko-Teplickie. Skalne miasto to labirynt skalny, zespół skalnych form ukształtowania 

powierzchni Ziemi: skałek, ambon, baszt czy grzybów skalnych itp., Skupionych w pobliżu siebie i oddzielonych 

wąskimi rozpadlinami. Wyjazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia  
 

Cena zawiera:                                                                                                
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 
 

KOTLINA KŁODZKA + PRAGA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Kłodzka. Spacer po mieście, zwiedzanie m.in.: Twierdzy 

Kłodzkiej z labiryntem, która stanowi unikalny zabytek architektury militarnej oraz mostu gotyckiego 

wzorowanego na Moście Karola w Pradze. Przejazd do Dusznik Zdroju, zwiedzanie parku zdrojowego z 

Dworkiem Chopina oraz pijalni wód zdrojowych. Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie. Wyjazd do Pragi. Zwiedzanie miasta m.in.: Hradczany, gdzie mieści się Zamek Praski, czyli 

Hrad, gotycka katedra św. Wita. Spacer przez piękny Most Karola, Rynek Staromiejski — symboliczne 

centrum miasta z gigantycznym pomnikiem Jana Husa, ratusz z XV- wiecznym zegarem astronomicznym, plac 

Wacława. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie. wykwaterowanie. Przejazd do Wambierzyc z późnobarokową bazyliką wzorowaną na 

kościele Salomona w Jerozolimie. Przejazd do Polanicy Zdroju, spacer po parku zdrojowym i pijalni wód. 

Powrót w godz. wieczornych.  
 

Termin do ustalenia  

 

Cena zawiera:                                                                                                
- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 
 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

WAŁBRZYCH – KARPACZ + DREZNO 
 

1 dzień. Wyjazd w godz porannych, przejazd do Wałbrzycha, zwiedzanie Zamku Książ: TRASA "OD PIASTÓW 

DO TAJEMNIC II WOJNY SWIATOWEJ"+PALMIARNIA. Przejazd do Karpacza, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wyjazd do Drezna - miasta uchodzącego za najpiękniejsze barokowe miasto Europy, zwiedzanie 

z przewodnikiem m.in: słynnej barokowej Starówki, Nowego Rynku oraz największej atrakcji miasta - 

Kompleksu Pałacowego Zwinger — Dziedziniec, Kąpielisko Nimf, Galeria Malarstwa Starych Mistrzów. Plac 

Teatralny z Operą Sempera. Spacer Tarasami Brohla. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.3 dzień. Śniadanie, 

wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Karpacza, w programie m.in: Świątynia Wang -średniowieczny kościółek, 

zbudowany bez użycia gwoździ, skocznia Orlinek o punkcie konstrukcyjnym K85, spacer po deptaku. Wyjazd w 

drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.  
 

Termin do ustalenia 
Cena zawiera:                                                                                                
- zakwaterowanie 2 noclegi,  

- wyżywienie 
- transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

CENA: od 709 zł 

CENA: od 729 zł 

CENA: od 749 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

WYCIECZKI KRAJOWO-ZAGRANICZNE 

 

PODLASIE + WILNO 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Grabarki. Zwiedzanie prawosławnego sanktuarium ze 

wzgórzem pokutników z licznymi krzyżami wotywnymi. Przejazd do Kruszynian i Bohonik. Zwiedzanie 

meczetów oraz mizarów¬ cmentarzy muzułmańskich. Przejazd do Sokółki, zwiedzanie Sokólskiego Muzeum 

Społecznego — dział tatarski. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień .Śniadanie, wyjazd do Wilna, zwiedzanie miasta - Ostra Brama, Cmentarz na Rossie, Uniwersytet 

Wileński, Góra Trzech Krzyży. Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza i Katedry, wizyta na Wieży 

Telewizyjnej, podziwianie panoramy miasta . Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Augustowa, rejs statkiem po Jeziorach Augustowskich, 

zwiedzanie  
kościółka na wodzie w Studzienicznej. Przejazd do Białegostoku. Spacer po centrum miasta: wspaniały barokowy 

Pałac Branickich z parkiem francuskim, deptak, stary kościół farny— katedra. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia  
                                                                                                                                   
 Cena zawiera:                                                                                                                                               

- zakwaterowanie 2 noclegi, wyżywienie 

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

 Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

KRYNICA ZDRÓJ + MISZKOLC - NOWOŚĆ 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Krynicy Zdrój, zwiedzanie miasta: Muzeum 

Nikifora, pomnik Jana Kiepury, pomnik Nikifora Krynickiego, Nowy Dom Zdrojowy, Park 

Zdrojowy, „Patria”. Wjazd kolejką linową na Górę Parkową. Zakwaterowanie w obiekcie, 

obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień. Śniadanie, przejazd do Miszkolc na Węgrzech. Znajduje się tam kompleks basenów 

termalnych zwanych Barlangfurdo. Termy te są w naturalnej jaskini, 700 metrów podziemnych 

korytarzy zapewnia niecodziennie wrażenia z kąpieli w przepięknie oświetlonych grotach. Termalna, 

lecznicza woda o temp. 30C spływa potokami ze skał, tworząc naturalne bicze wodne. Powrót do 

ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Nowego Sącza – zwiedzanie Sądeckiego 

Parku Etnograficznego, który gromadzi zabytki architektury wiejskiej. Wyjazd w drogę powrotną.  
 

Termin do ustalenia 
 

Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi  

- wyżywienie 

- transport autokarem 
- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu. 

ZIELONA GÓRA + BERLIN - NOWOŚĆ 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Zielonej Góry. Zwiedzanie miasta: Stary Rynek, 

Pomnik Winiarki, Pomnik Bachusa oraz wejście do Muzeum Wina w piwnicach Muzeum Ziemi 

Lubuskiej – jedyna w Polsce ekspozycja stała ukazująca historię winiarstwa oraz zagadnienia 
2 dzień. Śniadanie. Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Berlina, zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem, Aleja Unter den Linden, Brama Brandenburska, fragmenty Muru Berlińskiego, 

Alexanderplatz, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, Pałac Charlottenburg, Reichstag, 

Kurfurstendamm.. Powrót do obiektu, kolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie, Następnie godzinny rejs po Odrze. Po rejsie przejazd do Muzeum 

Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli, która zajmuje się zbieraniem materialnych zabytków kultury 

ludowej.. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.  
Termin do ustalenia 
Cena zawiera: 
-zakwaterowanie 2 noclegi 

-wyżywienie 

- usługę pilota/ przewodnika 
-transport autokarem 

-ubezpieczenie NNW  
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu, rejsu na Bornholm. 

CENA: od 749 zł 

CENA: od 769 zł 

CENA: od 749 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

WYCIECZKI KRAJOWO-ZAGRANICZNE 

 

KRYNICA ZDRÓJ + WĘGRY 

TERMY W SKALNYCH JASKINIACH + WINNICA 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd autokarem w okolice kompleksu Słotwiny Arena k/Kry-

nicy Zdrój - NOWOŚĆ. Wyjazd kolejką krzesełkową do platformy widokowej (896 m n.p.m.) Spacer 

pierwszą w Polsce, wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej, do wieży skąd 

podziwiać można malowniczą panoramę Krynicy, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski. Czas wolny. Zjazd 

kolejką. Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie w obiekcie, obiadokolacja, noc-

leg. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd na Węgry do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na kąpielisku termal-

nym w skalnych jaskiniach - 3 godz. (wody termalne o temperaturze 28°C-35°C). Następnie przejazd w 

okolice Tokaju do miejscowości Tarcal (region winiarski), wizyta w tradycyjnej węgierskiej winnicy, 

degustacja 3 lampek oryginalnego węgierskiego wina z możliwością zakupu. Powrót do obiektu, obiadoko-

lacja, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu. Wycieczka do Krynicy Zdrój, w programie: Jawo-

rzyna(1114 m n p m) wyjazd i zjazd kolejką gondolową, spacer po Krynicy Zdroju, wyjazd kolejką na G 

.Parkową (zejście przez najpiękniejsze miejsca w stokach G. Parkowej), muzeum Nikifora, Pijalnia wód -

degustacja wód mineralnych. Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia  
                                                                                                                                   
 Cena zawiera:                                                                                                                                               

- zakwaterowanie 2 noclegi 

- wyżywienie 

- transport autokarem 

- usługę pilota/ przewodnika 

- ubezpieczenie NNW 

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie 

obejmuje biletów wstępu. 
 

 

LĄDEK ZDRÓJ + MORAWSKI KRAS 
 

1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do Lądka Zdroju - zwiedzanie najstarszego uzdrowiska na 

Ziemi Kłodzkiej, spacer po okazałym rynku z pręgierzem, jednym z najstarszych zabytków Lądka jest dwuprzę-

słowy kamienny most św. Jana. Następnie zwiedzanie Jaskini Radochowskiej - jedna z największych i najcie-

kawszych jaskiń w Sudetach. Trasa do zwiedzania ma ok. 300 metrów, a łączna długość korytarzy to ponad 500 

metrów. Część trasy trzeba pokonać przeciskając się przez ciasne szczeliny. Przejazd do obiektu, zakwaterowa-

nie, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, wycieczka do Czech - Jaskinia Moravskiego Krasu - PUNKVY, Przepaść Macochy + 

Zamek w Litomyślu, zwiedzanie renesansowego Zamku w Litomyślu wpisanego na światową UNESCO. Na-

stępnie wyjeżdżamy do malowniczej jaskini Morawskiego Krasu - Jaskini PUNKVY. W programie: przejazd 

vlaczkiem, ekologicznym małym pociągiem pod wejście jaskini, wyjazd wyciągiem wagonikowym nad prze-

piękną przepaść Macochy. Spacer i oglądanie przepięknych nacieków skalnych, podróż łodzią po podziemnej 

rzece o długości ok. 0,5km. Czas wolny. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, zwiedzanie KOPALNI ZŁOTA - podziemnych wyrobisk oraz 

ekspozycji, min: wystawy narzędzi i laboratorium alchemika. W jej skład wchodzi zwiedzanie „Sztolni Ger-

truda”, „Chodnik Śmierci”, spotkanie z Gnomem oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni 

Czarnej”. W programie również płukanie złota. Uczestnicy otrzymają Certyfikat "Zdobywcy Kopalni Złota”. 

Powrót w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 
 

Cena zawiera: 
- zakwaterowanie 2 noclegi 

- wyżywienie 

- transport autokarem 

- ubezpieczenie NNW  

 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje 

biletów wstępu.  

CENA: od 769 zł 

CENA: od 699 zł 

http://turystyka.klodzko.pl/most_jana


Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI ZAGRANICZNE 

 

PRAGA 
 

1 dzień. wyjazd w godzinach wczesno-porannych, Przejazd do Pragi. Spacer z lokalnym 

przewodnikiem po Starym Mieście - Rynek Staromiejski, najbardziej reprezentacyjna 

część miasta, z ratuszem z ruchomym zegarem astronomicznym - Orloj oraz pomnikiem 

Jana Husa. Zwiedzanie wnętrza Kościoła NMP przed Tynem. Na trasie spaceru również 

inne obiekty takie jak Most Karola – najstarszy most praski, Carolinum- najstarszy w tej 

części Europy uniwersytet, Clementium- dawne kolegium jezuickie. Przejście do 

„żydowskiego miasteczka” Josefov, dawnej dzielnicy żydowskiej z synagogą. Przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie i kolacja.. 
2 dzień. Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi: Wzgórze Zamkowe Hradczany, olbrzymi 

kompleks zamkowy, dawna siedziba królów czeskich, obecnie siedziba prezydenta Republiki 

Czeskiej. Zwiedzanie kompleksu z wejściem do Starego Pałacu Królewskiego, historycznej 

centralnej części południowego skrzydła Zamku Praskiego, katedry św. Wita, bazyliki św. 

Jerzego oraz spacer Złotą Uliczką. Następnie zejście do dzielnicy Mala Strana. Przejście 

do przystani przy moście Cecha. Godzinny, obfitujący w niezapomniane widoki, rejs 

statkiem spacerowym po Wetławie przez historyczne centrum Pragi.  Po rejsie przejazd pod 

fontannę Krizikovą na spektakl multimedialny tzw. „tańczące fontanny”. Powrót do 

hotelu, kolacja. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Kutna Hora - miasta 

srebra, jednego z najlepiej prosperujących miast średniowiecznej Europy. Zwiedzanie 

historycznego centrum, które wraz z gotyckim kościołem św. Barbary wpisane zostało na 

listę UNESCO. Zakończenie zwiedzania i wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Termin do ustalenia 

 

Cena zawiera: transport, 2 noclegi, wyżywienie 2 posiłki, opieka pilota i przewodników lokalnych, ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera:  biletów wstępu ok 700 Koron Czeskich 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. 

DWIE STOLICE EUROPEJSKIE                                                                                                                                     
1 dzień. Wyjazd z kraju w godzinach porannych, przejazd przez Czechy. Przyjazd do 

Wiednia w godzinach popołudniowych, spotkanie z przewodnikiem lokalnym, zwiedzanie 

miasta staromiejską obwodnicą zwaną "Ringiem", budynki Muzeum Sztuki 

Naturalnej, Parlamentu (wybudowany w stylu świątyni greckiej), Ratusza, Teatru 

Zamkowego i kościoła Wotywnego. Przejazd do hotelu w okolicy Bratysławy. 

Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem Wiednia: spacer przez Ogrody 

Belwederu – kompleks pałacowy zbudowany przez księcia Eugeniusza Sabaudzkiego do 

kościoła Karola Boromeusza. Spacer po starówce i ulicami Kartnerstrasse, Graben i 

Kohlmarkt do gotyckiej Katedry Św. Szczepana, Opera Wiedeńska - najsłynniejsza 

scena operowa Austrii. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, dalsza część zwiedzania Wiednia: Pałac Hofburg, zimowa 

rezydencja Habsburgów, kompleks pałacowy, który przez ponad siedemset lat 

rozbudowywany był przez kolejnych władców Austrii. Na powierzchni 24 ha znajduje się 

18 traktów, 16 dziedzińców i ponad 2800 pomieszczeń. Oryginalne pomieszczenia z 

czasów cesarskich, wraz z dodatkową wystawą o Cesarzowej Sisi: o jej życiu i śmierci. 

Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
4 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Bratysławy: przejazd na 

wzgórze zamkowe, skąd podziwiać można panoramę miasta i Dunaj. W programie: 

katedra św. Marcina, uliczki Starego Miasta, Pałac Prymasowski, wieża Michalska. 

Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd w godzinach wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 

Cena zawiera: transport, 3 noclegi, wyżywienie 2 posiłki, opiekę pilota, ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera:  biletów wstępu, przewodnika, koszt ok. 55 Euro 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej.                             

WIEDEŃ 

BRATYSŁAWA 

CZECHY 
Cena: od 899 zł 

 

Cena: od 1099 zł 

 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

  WYCIECZKI ZAGRANICZNE                                   

                                 

BERLIN – POCZDAM – TROPICALNA WYSPA 
1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Berlina, zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem, w programie m.in: spacer szerokim bulwarem „Pod Lipami"-Aleją Unter 

den Linden, Brama Brandenburska-dawny symbol Niemiec, fragmenty Muru 

Berlińskiego, Alexanderplatz- główny plac dawnego Berlina nazwany na cześć 

Aleksandra cara Rosji, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, Pałac Charlottenburg 

(zwiedzanie ogrodów i zamku z zewnątrz), Reichstag, Kurfurstendamm - słynna promenada 

z licznymi sklepami. Zakwaterowanie w hotelu przy granicy po stronie polskiej, obiadokolacja, 

nocleg.  
2 dzień. Śniadanie, przyjazd do Poczdamu, w programie m. in.: zwiedzanie wnętrz Pałacu 

Cecilienhof: miejsca Konferencji Poczdamskiej w 1945 r. Następnie spacer po ogrodach 

kompleksu pałacowego Sanssouci, gdzie znajduje się rokokowy Pałac Hohenzollernów oraz 

imponujący Nowy Pałac. Należy on do grupy pałaców i zespołów parkowych wpisanych na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na Tropical Island pod Berlinem - 

największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie. Największa samonośna hala 

świata o wymiarach 360 metrów długości, 210 metrów szerokości i niewyobrażalne 107 

metrów wysokości. Na wyspie panuje stała temperatura ok. 28 st. C. W ogromnej hali rośnie 

bujna tropikalna roślinność, znajdują się wspaniałe plaże, niebieska laguna, dżungla, baseny, 

autentyczne domy z 6 tropikalnych regionów świata. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w 

godzinach nocnych. 
 

Termin do ustalenia 

 

Cena zawiera: transport, 2 noclegi, wyżywienie 2 posiłki, opieka pilota i przewodników 

lokalnych, ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera:  biletów wstępu koszt ok. 70 Euro. 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. 
 

BUDAPESZT - EGER 

                                                                                                                                    
1 dzień. Wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Słowacje na Węgry.                                                                  
2 dzień. Przyjazd do Egeru w godzinach porannych. Spacer po pięknym barokowym miasteczku, Plac 

Istvana Dobo, Mineret Egerski. Następnie pobyt na Kąpielisku Termalnym - które należy do jednego 

z najpiękniejszych na Węgrzech. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Wizyta w Dolinie Pięknej 

Pani gdzie zlokalizowane są piwniczki winiarzy. Wydrążone w skale piwniczki stanowią klimatyczne miej-

sce. Degustacja wina i zakupu winnych pamiątek. 
3 dzień. Śniadanie, przejazd do Budapesztu, w programie m.in.: Plac Lajosa Kossutha - z pomnikami 

bohaterów węgierskich oraz węgierskim Parlamentem (z zewnątrz)-jednym z największych na świecie 

budynków rządowych. Wzgórze Zamkowe, na którym znajduje się najstarsza część miasta wraz z 

Zamkiem Królewskim, Basztami Rybackimi, Kościołem św. Macieja, Wyspa Św. Małgo-

rzaty. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Dunaju-podczas którego można zobaczyć najatrakcyjniejsze 

obiekty Budapesztu położone niedaleko brzegu. 
4 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd do 

SZENTENDRE-miasto zachowuje swój śródziemnomorski charakter, wąskie uliczki, serbskie 

budownictwo. Muzeum Marcepana- słynne muzeum stworzone przez mistrza sztuki cukierniczej 

Istvana Szabo. W muzeum można zobaczyć duże kolekcje dzieł z marcepana, przyjrzeć się jak po-

wstają marcepanowe dzieła sztuki oraz zaopatrzyć się w marcepanowe pamiątki. Przyjazd w godzinach 

późno wieczornych. 
 

Termin do ustalenia 
 

Cena zawiera: transport, 2 noclegi, wyżywienie 2 posiłki, opiekę pilota i przewodników lokalnych, 

ubezpieczenie.  
Cena nie zwiera:  biletów wstępu koszt ok. 40  Euro. 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. 

NIEMCY 

WĘGRY 

Cena: od 899 zł 

Cena: od 1099 zł 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

 WYCIECZKI ZAGRANICZNE                                                                             

 

WILNO – KOWNO - TROKI 
 
1 dzień. Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień. Śniadanie, przejazd do Wilna, zwiedzanie miasta m.in.: kościół św. Piotra i Pawła 

na Antokolu z przepiękną fasadą, Góra Trzech Krzyży -podziwianie panoramy miasta. 

Spacer po wileńskiej starówce: plac Katedralny, katedra św. Stanisława z grobami kró-

lewskimi, plac Ratuszowy, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, klasztor i cerkiew 

św. Ducha, kościół św. Teresy, Ostra Brama — w jednej z kapliczek znajduje się cudowny 

obraz Matki Boskiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
3 dzień. Śniadanie, dalsze zwiedzanie Wilna: cmentarz na Rossie, kościół św. Anny, pe-

rełka architektoniczna, o której Napoleon powiedział: „Ten kościół mógłbym na rękach za-

nieść do Paryża", kościół Bernardyński, pomnik i muzeum A. Mickiewicza, kościół św. 

Kazimierza, Wzgórze Gedymina.  Przejazd do Trok, zwiedzanie średniowiecznej rezy-

dencji książęcej. Zwiedzanie zamku Wielkich Książąt Litewskich. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 
4 dzień - Śniadanie, przejazd do Kowna, zwiedzanie miasta m.in. starówka, ruiny zamku, 

ratusz, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, spacer po Alei Wolności. Następnie 

przejazd do Polski. W zależności od decyzji przełożonego, W godzinach wieczornych wy-

jazd w kierunku granicy polsko—litewskiej. Powrót do Polski w godzinach nocnych. 
Termin do ustalenia 
Cena zawiera: transport, 3 noclegi, wyżywienie 2 posiłki, opieka pilota i przewodników 

lokalnych, ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera:  biletów wstępu koszt ok 30 Euro 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. 

 

KLIMATYCZNY PARYŻ 
 

1 dzień – wyjazd w godzinach popołudniowych, nocny przejazd przez Niemcy. W trakcie 

przejazdu postoje co (4-5 h). 

2 dzień – wyjazd do Francji, przyjazd do Paryża w godzinach porannych.  Zwiedzanie 

najstarszej części miasta Wyspy la Cite: m.in. katedry Notre Dame, Pałacu Sprawiedliwości, 

Conciergerie z XVI-wiecznym zegarem króla Polski Henryka Walezego z orłem 

koronnym i litewską Pogonią oraz Świętej Kaplicy, perły sztuki gotyckiej. Obiadokolacja. 

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień -śniadanie, zwiedzanie Montmartre, legendarnej dzielnicy cyganerii artystycznej, 

położonej na wzgórzu o tej samej nazwie. Zobaczymy m.in. górującą nad miastem Bazylikę 

Sacre Coeur, XII-wieczny kościółek Św. Piotra i Pawła, Plac du Tertre. Ogród 

Luksemburski. Do najczęściej odwiedzanych miejsc należy plac Blanche ze słynnym 

kabaretem Moulin Rouge oraz pobliski Plac Pigalle. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg. 

4 dzień - śniadanie, zwiedzanie Luwru, największego muzeum świata, mieszczącego dzieła 

malarstwa, rzeźby i sztuki użytkowej. Następnie wizyta w Muzeum Perfum Fragonard - 

zapoznamy się z historią i produkcją francuskich perfum (możliwość zakupu po fabrycznych 

cenach). Przejdziemy do Placu Vendome, gdzie zobaczymy hotel Ritz i dom, w którym 

mieszkał Fryderyk Chopin. Zatrzymamy się przy Placu Alma, gdzie znajduje się wzniesiony 

przez Francuzów okazały pomnik Adama Mickiewicza, dłuta rzeźbiarza francuskiego E. A. 

Bourdellefa. Obiadokolacja. Wieczorny godzinny rejs statkiem wycieczkowym po Sekwanie. 

Powrót do hotelu, nocleg. 

5 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, dalsze zwiedzanie Paryża: Wieża Eiffla wjazd na górę 

i podziwianie Pól Marsowych, Plac Trocadero, Plac Warszawy. Następnie spacer po La 

Défense - nowoczesnej dzielnicy biurowo-wystawienniczo-mieszkalno-handlowej, nazywanej 

Paryskim Manhattanem. Obiadokolacja. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd 

przez Niemcy. 

6 dzień - przyjazd  w godzinach południowych. 

Termin  do ustalenia 

Cena zawiera: transport, 3 noclegi, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie.  

Cena nie zawiera:  biletów wstępu, kosztu przewodnika, przejazdów metrem, systemu tour 

guide  koszt ok. 110 Euro. 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej 

FRANCJA 

LITWA                   
Cena: od 999 zł 

Cena: od 1759 zł 
 



Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od 

biura. 

 

 WYCIECZKI ZAGRANICZNE                                                                             

  

WENECJA – RZYM – WATYKAN - FLORENCJA                                                                                                  
1 dzień. Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch, ( w 

trakcie przejazdu planowane postoje co 4-5 godzin).  
2 dzień. Przejazd do Wenecji, zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym, miasta położonego na ponad 100 

wyspach,  posiadającego 170 kanałów, liczących łącznie 100 kilometrów, oraz ponad 400 mostów, 

mostków i kładek. W programie min: rejs statkiem na Plac św. Marka, nazwany „najpiękniejszym 

salonem Europy", słynny Most Westchnień, Pałac Dożów, Most Rialto, wieża zegarowa, Bazylika z 

Grobem św. Marka.  Przejazd do hotelu w okolicy Padwy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień. Śniadanie, przyjazd do Watykanu, zwiedzanie Watykanu z przewodnikiem lokalnym. 

Zwiedzanie Muzeów Watykańskich -  jednych z największych zbiorów sztuki na świecie z eksponatami 

od antyku po wiek dwudziesty, oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. 

Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra i Grot Watykańskich z grobowcami papieży, wizyta przy grobie Jana 

Pawła II. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.  
4 dzień. Śniadanie, Przejazd do Rzymu, zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym: na początku zwiedzanie 

antycznej części Rzymu, w programie min: ślady starożytnych Rzymian przez Panteon, Kapitol, 

Forum Romanum, Koloseum (zewnątrz),  Łuk Konstantyna.  Następnie część barokowa miasta min: 

Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znane z włoskich pokazów mody Schody 

Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą Fontanną di Trevi uważaną za najpiękniejszą fontannę 

świata, Piazza Navona gdzie znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek. Powrót do hotelu,  

Obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień. Śniadanie, przejazd do Florencji – stolicy regionu Toskania, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, 

w programie min: Kampanila Giotta, kościół św. Krzyża, Plac Signoria z ratuszem, Plac Signoria, 

malowniczy Most Złotników na rzece Arno ze sklepikami jubilerskim, zwiedzanie wnętrz Kościół 

Santa Croce, Katedra Santa Maria del Fiore przykryta wspaniałą kopułą zaprojektowaną przez 

Brunelleschiego oraz najstarszy budynek miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzą słynne 

Rajskie Wrota. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Austrię, Czechy, (w trakcie 

przejazdu planowane postoje co 4-5 godzin). Możliwość posiłku.  
6 dzień. Powrót do Polski w godzinach ok południowych. 
Termin  do ustalenia 

Cena zawiera: transport, 3 noclegów, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera:  biletów wstępu, przewodnika, przejazdów metrem w Rzymie koszt ok. 70 Euro. 
 

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. 

AMSTERDAM - ANTWERPIA – BRUKSELA - 
LUKSEMBURG 

1 dzień - wyjazd z  Łodzi w godzinach wieczornych, nocny przejazd  przez Niemcy do Holandii. 

2 dzień -  przejazd do Amsterdamu- stolicy Diamentów; wizyta w szlifierni diamentów: Royal Coster 

Diamonds w Amsterdamie- najstarsza fabryka polerowania diamentów. Potem udamy się na rejs 

statkiem po kanałach – z pokładu podziwianie miasta: kultowe zabytki takie jak Chudy Most czy 

Ermitaż .Następnie ruszymy szlakiem malarstwa by na własne oczy podziwiać ponad 200 obrazów Van 

Gogha (Muzeum Van Gogha). W programie również zobaczymy centralny punkt miasta: Plac Dam w 

wraz z nim Pałac Królewski, zabytkowy hotel Krasnapolsky ,dom towarowy Bijenkorf oraz kościół 

Nieuwe Kerk, w którym odbywają się koronacje oraz śluby rodziny królewskiej. Po obiadokolacji  

spacer najstarszą częścią miasta- tętniącymi życiem ulicami, przejdziemy Dzielnica Czerwonych 

Latarni- gdzie od wieków Panie trudnią się najstarszymi zawodem świata. Przejazd na nocleg, 

zakwaterowaniu w hotelu, nocleg.  

3 dzień - po śniadaniu, wykwaterowanie  przejazd do Belgii. Zwiedzanie Antwerpii , spacer po porcie, 

drugim co do wielkości w Belgii, następnie wizyta w Domu Rubensa - całe życie i twórczość́ Rubensa 

były związane właśnie z Antwerpią.  Następnie przejazd do Brukseli. Przejazd do Dzielnicy Europejskiej, 

przewodnik zapozna nas z Parlamentem Europejskim, główną siedzibą Komisji Europejskiej oraz Radą 

Unii Europejskiej. Wizyta w Górnym Mieście z Pałacem Królewskim oraz Notre Dame du Sablon. Czas 

wolny na skosztowanie belgijskich czekoladek i piwa belgijskiego. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg, 

zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  

4 dzień -  po śniadaniu wykwaterowanie przejazd do Luksemburga - Stolica podzielona jest na Górne i 

dolne Miasto- podczas zwiedzanie z przewodnikiem udamy się na Stare Miasto, zobaczymy pozostałości 

dawnej Twierdzy Luksemburg, Rynek czyli Place Guillaume II –oraz boczne uliczki, gdzie znajdziemy 

wiele ciekawych i urzekających miejsc, łącznie z pomnikami związanej z historią miasta syreny 

Meluzyny. Potem udamy się do Chemin de la Corniche – punktu widokowego, z którego z góry 

zobaczymy otoczone rzeką  miasto "najpiękniejszy balkon w Europie". Wieczorem wyjazd do Polski, 

nocny przejazd przez Niemcy. 

5 dzień – w godzinach porannych przyjazd do Łodzi. 
Termin  do ustalenia 

Cena zawiera: transport, 5 noclegów, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie.  
Cena nie zawiera: biletów wstępu, przewodnika lokalnego, 
Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Uczestnicy winni posiadać dowód osobisty lub paszport. 

WŁOCHY 

BENELUX   

Cena: od 1699 zł 

 

Cena: od 1899 zł 

 



 

Uwagi: 

Grupa min 40 os. 

Programy oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób i ilości dni. 

Podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmian cen nośników energii, inflacji jak i również wszelkich innych okoliczności niezależnych od biura. 

Turnusy 
Rehabilitacyjne 

Rok 2023 
 

Morze, góry, niziny 
Dojazd autokarem lub 

własny 
 

BENTUR ul. Piotrkowska 67, 90-422 Łódź 
tel. (42) 639-90-82, 509-906-165, 786-828-702 www.bentur.pl 

biuro@bentur.pl 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKI NA ŻYCZENIE 
      

Jeśli nie mają Państwo pomysłu co zwiedzić, 

     zaplanujcie wycieczkę z nami. 

Wystarczy podać kierunek, a my przygotujemy 

     program na miarę Państwa oczekiwań. 

         
 

 

Organizujemy także:  

 

         - kolonie krajowe i zagraniczne 

        - zimowiska 

         - wycieczki szkolne 

          oraz każdą inną imprezę na zamówienie. 

          Posiadamy własny ośrodek nad morzem 

         NEPTUNO RESORT w Dźwirzynie 

                     www.neptuno.pl 

     
 

 

ZAPRASZAMY 
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