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Oferujemy pełen zakres usług turystycznych 

dla firm i klientów indywidualnych: 

 
• Organizacje i sprzedaż wycieczek autokarowych, 

samolotowych 
• Organizacje kolonii i obozów młodzieżowych 
• Organizacje i sprzedaż wczasów samolotowych, 

autokarowych i z dojazdem własnym 
• Wynajem autokarów (45 - 55 miejsc), busów 
     na trasy krajowe i zagraniczne 
• Rezerwacje usług przewodnickich 
• Rezerwacje hoteli w wielu krajach Europy 
• Rezerwacje biletów wstępu 
 

Na zamówienie organizujemy 

•  Spotkania integracyjne 
•  Konferencje, szkolenia 
•  Pielgrzymki 
•  Wycieczki krajowe i zagraniczne 

 

 

 

Zorganizujemy również wycieczki wg Państwa 
pomysłów 

 
Zapraszamy 

 



Tropical Islands to tropikalne wyspy 
zamknięte w największej hali świata, 
„przeniesione” z Oceanu Spokojnego. 
Można tam pływać, spacerować, 
odpoczywać i podziwiać występy 
egzotycznych zespołów. Tropikalny las –
drzewa o wysokości do 14m, około 2000 
roślin różnych gatunków, tropikalna 
wioska – autentyczne domy z 6 
tropikalnych regionów świata, Plaża z 
piaskiem z Karaibów, laguna – dwie 
podziemne ślizgawki wodne, sztuczna 
rzeka, wodospady, temperatura wody -
28ºC, powietrza - 25ºC. Wspaniały relaks 

w tropikalnym klimacie. 

Jeziora Plitwickie – najsłynniejszy park 
narodowy Chorwacji; 16 jezior 
połączonych ze sobą 92 wodospadami. 

Nieskazitelna przyroda. 

 

 

 

 

 

 
 

Program:  

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Zielonej 
Góry, Park Winny i Palmiarnia, Rynek, Ratusz, 
Kościół MB Częstochowskiej, wyjazd do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
2 dzień – po wczesnym śniadaniu przekroczenie 
granicy, przejazd do Berlina, zobaczymy: 
Reichstag, Bramę Brandenburską, resztki muru 
berlińskiego, symboliczny cmentarz ofiar 
komunizmu, Muzeum Pergamońskie, przejazd 
arteriami byłego Berlina Zachodniego. Po zakupach 
ok. 14.30 przejazd do Poczdamu, spacer po parku 
Sanssouci – pałac Sanssouci, herbaciarnia 
chińska, oranżeria, ogrody sycylijskie. Około 18.00 
wyjazd do kraju, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.  
3 dzień – po śniadaniu wyjazd do parku Tropical 
Islands. Pobyt od ok. 12.00 do 16.00. Powrót do 
kraju. Obiadokolacja, nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska.  
4 dzień – po śniadaniu przejazd do Żagania będącego jedną z największych atrakcji 
turystycznych Śląska – pałac i park – jeden z najcenniejszych zabytków arch. barokowej w 
Polsce, zespół poaugustiański, kościoły, powrót  w późnych godz. wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Polsce, pokoje 2-4 osobowe, 3 
śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik lokalny w Zielonej G., Żaganiu, Berlinie i Poczdamie, 
ubezpieczenie NNW i KL, bezpłatne miejsca dla 2 opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety 
wstępów, dyskoteka, ognisko. 

 

 
 
Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych, 
obiadokolacja, nocleg w Słowacji. 
2 dzień – po śniadaniu przejazd na Kvarner (Chorwacja), 
zakwaterowanie, nocleg. 
3 dzień – wycieczka do Postojnej (Słowenia), nocleg. 
4 dzień –  wycieczka po Istrii –Rowinji, Pula, nocleg. 
5 dzień –  wycieczka nad  Jeziora Plitwickie, nocleg. 
6 dzień – wypoczynek, plażowanie, nocleg. 
7 dzień – wykwaterowanie, wyjazd, obiadokolacja, nocleg na Węgrzech. 
8 dzień – śniadanie, powrót do kraju, zakończenie wycieczki wieczorem. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 5 noclegów w apartamentach 3 - 6 
osobowych w Chorwacji, 2 noclegi tranzytowe, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 x przewodnik, 
ubezpieczenie NNW i KL, bezpłatne 2 miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety 
wstępów. 



Jaskinia Postojna (Słowenia) – 
jedna z najsławniejszych, 
najciekawszych jaskiń naciekowych w 
świecie. Imponuje wspaniałymi 
stalagmitami i stalaktytami. Dla 
turystów udostępniono najciekawszy 
5 km odcinek, który pokonuje się 
kolejką. 
Wenecja – jedyne na świecie miasto 
zbudowane w całości na wodzie. 
Zbudowane na ponad 100 wysepkach, 
oparte na milionach drewnianych pali, 
połączone ponad 400 mostami. 
Zwiedzimy plac św. Marka, Bazylikę 

św. Marka, ……… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Program:  
1 dzień – wyjazd w godzinach południowych, 
przejazd w kierunku Włoch 
2 dzień – przejazd nad Zatokę Wenecką, 
zakwaterowanie, nocleg  
3 dzień – wycieczka do Postojnej, nocleg 
4 dzień –  wycieczka do Wenecji, nocleg 
5 dzień –  wypoczynek, plażowanie, nocleg 
6 dzień – wykwaterowanie, wypoczynek, 
plażowanie, wyjazd w  godz. wieczornych. 
7 dzień – powrót do kraju, zakończenie 
wycieczki wieczorem 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 4 noclegi w apartamentach 3- 6 
osobowych w jednym z kurortów nad Zatoką Wenecką, przewodnik w Wenecji, 
ubezpieczenie NNW i KL, bezpłatne 2 miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – 
bilety wstępów. 
 
 
 
 
 

Program: 
1 dzień – wyjazd w godzinach rannych; zwiedzanie zamku w Łańcucie, jednej z 
najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Przyjazd do ośrodka, 
zakwaterowanie, obiadokolacja. Możliwa dyskoteka lub ognisko. Nocleg. 
2 dzień – po śniadaniu przejazd Dużą Obwodnicą Bieszczadzką, wejście na 
Tarnicę, wędrówka po połoninach, zejście przez Szeroki Wierch do Ustrzyk 
Górnych /lub zejście granią Bukowego Berda do Mucznego/, zajęcia na ścieżce 
przyrodniczej „Orlik” Wołowate – Tarnica, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego. 
Przyjazd do ośrodka, obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzień – po wczesnym śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Lwowa, 
zwiedzanie: Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, starówka z kościołem 
Dominikanów, Wysoki Zamek, Katedra Ormiańska, Opera, powrót do kraju, 
obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu wyjazd nad J. Solińskie. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Polsce, pokoje 2-4 
osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnicy lokalni, 
ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – 
bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 



 
 
 
 
 
 
 

Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych; zwiedzanie z przewodnikiem Lublina /wraz 
z Majdankiem/ lub Zamościa. Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Nocleg. 
2 dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Lwowa, zwiedzanie z 
przewodnikiem: Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, starówka z kościołem 
Dominikanów, Rynek, Ratusz Lwowski, Katedra Łacińska, Wieża Prochowa, Plac 
Halicki, Katedra i dzielnica Ormiańska. Spacer Prospektem Wolności, Wały 
Hetmańskie, pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Potockich, Opera Lwowska 
/fakultatywnie udział w spektaklu/, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, spotkanie z przewodnikiem, 
dalszy ciąg zwiedzania. Po południu wyjazd do kraju, zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu wyjazd do Łańcuta, zwiedzanie zamku, jednej z 
najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce lub Krasiczyna – 
zwiedzanie pałacu, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Powrót w godzinach 
wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 2 noclegi w Polsce, pokoje 2-4 
osobowe z łazienkami, 1 nocleg we Lwowie, hotel ****/***, pokoje 2, 3 osobowe z 
łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnicy lokalni, ubezpieczenie NNW 
i KL i ukraińskie, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety 
wstępów, ognisko /w wersji z Krasiczynem/. 

 
 
 

Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych w kierunku granicy, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. Możliwość spaceru po Augustowie, dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po wczesnym śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Wilna, 
spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Góra Trzech Krzyży, Stare Miasto z Ostrą 
Bramą, Uniwersytet Wileński, Cerkiew Św. Ducha, k. Św. Anny, k. Św. Kazimierza, 
klasztor o.o. Bazylianów, Muzeum Mickiewicza, szlifiernia bursztynu, obiadokolacja, 
zakwaterowanie, nocleg.  
3 dzień – po śniadaniu zwiedzanie: Katedra Wileńska, k. Św. Piotra i Pawła, 
cmentarz Rossa, Muzeum na Zamku Trockim. Wieczorem przejazd do kraju, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu przejazd do Sejn – bazylika, klasztor Dominikanów, Wigry – 
klasztor Kamedułów, lub rejs statkiem po kanale, Studzieniczna – Sanktuarium 
Maryjne, powrót w późnych godz. wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 1 nocleg w Wilnie /hotel***/, 2 
noclegi w Polsce /hotel **/, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 
obiadokolacje, przewodnik w Wilnie i Trokach oraz 4 dnia, ubezpieczenie NNW i 
KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, 
dyskoteka, ognisko. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Program: 
1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Zakopanego, spacer: Dolina Kościeliska 
lub Chochołowska, Krzeptówki, Krupówki, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
dyskoteka lub ognisko, nocleg. 
2  dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy. Przejazd trasą widokową wiodącą u 
podnóża Tatr Bielańskich. W programie: jaskinia Bielanska, pobyt w termalnym 
Aqua Parku w Popradzie. Powrót do kraju, obiadokolacja, nocleg. 
3  dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy. Przejazd do Starej Lubovni, 
zwiedzanie twierdzy, Droga Pienińska, wjazd kolejką krzesełkową na Palenicę w 
Szczawnicy. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu pobyt w Zakopanem: skocznie, cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, Gubałówka, Krupówki. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Zakopanem, pokoje 
2-4 osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – 
bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 

 
 

 
 

 
                                                    

  
 

Program 
1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Zakopanego, spacer: Dolina Kościeliska 
lub Chochołowska, Krzeptówki, Krupówki, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
dyskoteka lub ognisko, nocleg. 
2  dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy. Przejazd trasą widokową wiodącą u 
podnóża Tatr Bielańskich. W programie: jaskinia Bielanska, pobyt w termalnym 
Aqua Parku w Popradzie. Powrót do kraju, obiadokolacja, nocleg. 
3  dzień – spacer Ścieżką nad Reglami przez Sarnią Skałkę (1377 mnpm) do Dol. 
Strążyskiej lub dalej, lub zobaczymy z Hali Gąsienicowej (1520 mnpm) granitowe 
szczyty Tatr, kocioł polodowcowy Czarnego Stawu Gąsienicowego (1620 mnp), 
obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu pobyt w Zakopanem: skocznie, cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, Gubałówka, Krupówki. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Zakopanem, pokoje 
2-4 osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – 
bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 
 
 



 

 
 

 
 
 

                                                    
 

Program 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Zakopanego, spacer: Dolina Kościeliska 
lub Chochołowska, Krzeptówki, Krupówki, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
dyskoteka lub ognisko, nocleg. 
2  dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy. Przejazd trasą widokową wiodącą u 
podnóża Tatr Bielańskich. W programie: jaskinia Bielanska, pobyt w termalnym 
Aqua Parku w Popradzie. Powrót do kraju, obiadokolacja, nocleg. 
3  dzień – spacer Ścieżką nad Reglami przez Sarnią Skałkę (1377 mnpm) do Dol. 
Strążyskiej lub dalej, lub zobaczymy z Hali Gąsienicowej (1520 mnpm) granitowe 
szczyty Tatr, kocioł polodowcowy Czarnego Stawu Gąsienicowego (1620 mnp), 
obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu Tatry Słowackie – spacer jednym ze szlaków turystycznych 
w rejonie Tatrzańskiej Łomnicy, Starego Smokowca  
5 dzień – po śniadaniu pobyt w Zakopanem: skocznie, cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, Gubałówka, Krupówki. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 4 noclegi w Zakopanem, pokoje 
2-4 osobowe z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – 
bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Program 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Zakopanego, spacer: Dolina Kościeliska 
lub Chochołowska, Krzeptówki, Krupówki, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
dyskoteka lub ognisko, nocleg. 
2  dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy. Przejazd do Starej Lubovni, 
zwiedzanie twierdzy, Droga Pienińska, wjazd kolejką krzesełkową na Palenicę w 
Szczawnicy. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
3  dzień – spacer Ścieżką nad Reglami przez Sarnią Skałkę (1377 mnpm) do Dol. 
Strążyskiej lub dalej, lub zobaczymy z Hali Gąsienicowej (1520 mnpm) granitowe 
szczyty Tatr, kocioł polodowcowy Czarnego Stawu Gąsienicowego (1620 mnp), 
obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu pobyt w Zakopanem: skocznie, cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, Gubałówka, Krupówki. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Zakopanem, pokoje 
2-4 osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik, 
ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – 
bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych; zwiedzanie zamku Lubomirskich w Starej Lubovni, 
twierdzy z XIV w., przez wieki uważanej za największą i najtrudniejsza  do zdobycia na 
terenie Polski i Słowacji, kiedyś na granicy z Węgrami . Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja.  Nocleg. 
2 dzień – po śniadaniu Jaskinia Domica z z systemu jaskiń Baradla-Domica  / Węgry-
Słowacja/, z wyprawą po rzece  płynącej pod ziemią. Jedna z najciekawszych atrakcji 
przyrodniczych Europy Środkowej. Przejazd do Egeru – zwiedzanie miasta. Obiadokolacja, 
nocleg w Budapeszcie. 
3 dzień – po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Budapesztu - zamek 
budański, pełna średniowiecznych zabytków dzielnica zamkowa, ponad 700 letni kościół 
Macieja, Baszty Rybackie, Góra Gellerta, ponad 100 letni, największy na kontynencie, 
budynek Parlamentu, bazylika św. Stefana, most łańcuchowy ze słynnymi lwami, ulica 
Andrássyego – najstarsze metro w Europie ze stacjami o zachowanym charakterze sprzed 
130 lat, budynek opery, Plac Bohaterów - najpiękniejszy plac stolicy Węgier, ulica Vaci, 
wieczorna panorama miasta, obiadokolacja.  Nocleg.  
4 dzień – po śniadaniu, wyjazd do Szentendre, miasteczka artystów i turystów z jedynym na 
świecie muzeum marcepana, przejazd  do Bańskiej Bystrzycy -  staromiejski rynek z 
gotyckimi, renesansowymi, barokowymi kamienicami, gotycki ołtarz Pawła z Lewoczy. 
Przyjazd  w godzinach wieczornych do Zakopanego, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień – po śniadaniu Zakopane -  Gubałówka, Krupówki. Powrót w godzinach 
wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 1 nocleg w Polsce, 1 nocleg na Słowacji –
hotel**, 2 noclegi w Budapeszcie – hotel***, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 4 śniadania, 4 
obiadokolacje, przewodnicy lokalni, ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla 
opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 

 

  

Program: 
1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Wrocławia, Panorama Racławicka, Muzeum 
Narodowe lub Muzeum Przyrody wraz z ogrodem, wyjazd w kierunku Karkonoszy lub Kotliny 
Kłodzkiej, zakwaterowanie, nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po wczesnym śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Pragi, zwiedzanie: 
Stare Miasto, Hradczany, Praska Loretta, Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. 
Jerzego, Mała Strana, Most Karola, Rynek Staromiejski z zegarem Orloj, Vaclavske Namesti, 
Muzeum Miniatur, powrót do kraju, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień – po śniadaniu: wyjazd do Wrocławia, 4 godz. spotkanie z przewodnikiem: Rynek, 
Kościół Garnizonowy, Plac Solny, Kościół Najświętszego Imienia Jezus, Ostrów Tumski, 
katedra, po południu wyjazd, powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 2 noclegi w Polsce, pokoje 2-4 osobowe z 
łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przewodnik w Pradze i Wrocławiu, ubezpieczenie 
NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, 
dyskoteka, ognisko. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Wrocławia, Stare Miasto – Rynek, Gmach Główny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kościół Najświętszego im. Jezus (jedna z trzech na świecie 
kopia Piety Michała Anioła), Panorama Racławicka, przejazd  do ośrodka na terenie Kotliny 
Kłodzkiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Pragi, spotkanie z 
przewodnikiem, zwiedzanie: Stare Miasto, Hradczany, Praska Loretta, Zamek Królewski, 
Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Ogrody Wallenstaina, Vaclavske Namesti, 
zakwaterowanie w hotelu w Pradze, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – po śniadaniu zwiedzanie: Mała Strana, Most Karola, Rynek Staromiejski z 
zegarem Orloj, Muzeum Miniatur, powrót do kraju, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu: Duszniki Zdr. – Muzeum Papiernictwa, Kudowa – Kaplica Czaszek i 
Park Zdrojowy. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 1 nocleg w Pradze – hotel***, 2 noclegi w 
Polsce, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik w 
Pradze i Wrocławiu, ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. 
Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 

 
 
 

 
 

 
Program: 
1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Wrocławia, Stare Miasto – Rynek, Gmach Główny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kościół Najświętszego im. Jezus (jedna z trzech na świecie 
kopia Piety Michała Anioła), Panorama Racławicka, przejazd  do ośrodka na terenie Kotliny 
Kłodzkiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Kutnej Hory /miasteczko wpisano 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO/, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie:  Dwór 
Włoski (mennica królewska), Kamienny Dom i Kamienna Fontanna z XV wieku, kościół św. 
Barbary, zamek, wizyta w byłej kopalni srebra, Kaplica Czaszek – ponad 40 000 kości 
stanowi wystrój katedry  p. w. Wniebowzięcia Panny Marii w Siedlcu, zakwaterowanie w 
hotelu w Pradze, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, Hradczany, 
Praska Loretta, Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Mała Strana, 
Most Karola, Rynek Staromiejski z zegarem Orloj, Vaclavske Namesti, Muzeum Miniatur, 
powrót do kraju, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – po śniadaniu: Duszniki Zdr. – Muzeum Papiernictwa, Kudowa – Kaplica Czaszek i 
Park Zdrojowy. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 1 nocleg w Pradze – hotel***, 2 noclegi w 
Polsce, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik w 
Pradze, Kutnej Horze i Wrocławiu, ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla 
opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Wrocławia, Stare Miasto – Rynek, Gmach Główny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kościół Najświętszego im. Jezus (jedna z trzech na świecie 
kopia Piety Michała Anioła), Panorama Racławicka, przejazd  do ośrodka na terenie Kotliny 
Kłodzkiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po wczesnym śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Pragi, zwiedzanie: 
Stare Miasto, Hradczany, Praska Loretta, Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. 
Jerzego, Mała Strana, Most Karola, Rynek Staromiejski z zegarem Orloj, Vaclavske Namesti, 
Muzeum Miniatur, powrót do kraju, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – po śniadaniu: Duszniki Zdr. – Muzeum Papiernictwa, Kudowa – Kaplica Czaszek i 
Park Zdrojowy, wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych form skalnych - Adrspach, 
powrót do kraju,  obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień – Wrocław: Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela, ogród botaniczny.  
Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Polsce, pokoje 2-4 osobowe z 
łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, przewodnik w Pradze i Wrocławiu, ubezpieczenie 
NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, 
dyskoteka, ognisko. 
 
 
 
 
 
 
Program: 

1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Wrocławia, Stare Miasto – Rynek, Gmach Główny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kościół Najświętszego im. Jezus (jedna z trzech na świecie 
kopia Piety Michała Anioła), Panorama Racławicka, przejazd  do ośrodka na terenie Kotliny 
Kłodzkiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Kutnej Hory /miasteczko wpisano 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO/, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie:  Dwór 
Włoski (mennica królewska), Kamienny Dom i Kamienna Fontanna z XV wieku, kościół św. 
Barbary, zamek, wizyta w byłej kopalni srebra, Kaplica Czaszek – ponad 40 000 kości 
stanowi wystrój katedry  p. w. Wniebowzięcia Panny Marii w Siedlcu, zakwaterowanie w 
hotelu w Pradze, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto, Hradczany, 
Praska Loretta, Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Mała Strana, 
Most Karola, Rynek Staromiejski z zegarem Orloj, Vaclavske Namesti, Muzeum Miniatur, 
powrót do kraju, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
4 dzień – po śniadaniu: Duszniki Zdr. – Muzeum Papiernictwa, Kudowa – Kaplica Czaszek i 
Park Zdrojowy, wędrówka po bajkowym świecie fantastycznych form skalnych - Adrspach, 
powrót do kraju,  obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień – Wrocław: Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela, ogród botaniczny.  
Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 3 noclegi w Polsce, 1 nocleg w Pradze – 
hotel***, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, przewodnik w 
Pradze, Kutnej Horze i Wrocławiu, ubezpieczenie NNW i KL, 2 bezpłatne miejsca dla 
opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, dyskoteka, ognisko. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Program: 
1 dzień – wyjazd w godzinach rannych do Wrocławia, Stare Miasto – Rynek, 
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, kościół Najświętszego im. Jezus 
(jedna z trzech na świecie kopia Piety Michała Anioła), Panorama Racławicka, 
przejazd  do ośrodka na terenie Kotliny Kłodzkiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. Możliwość dyskoteki lub ogniska. 
2 dzień – po wczesnym śniadaniu przekroczenie granicy, przejazd do Pragi, 
zwiedzanie: Stare Miasto, Hradczany, Praska Loretta, Zamek Królewski, Katedra 
św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Mała Strana, Most Karola, Rynek Staromiejski z 
zegarem Orloj, Vaclavske Namesti, Muzeum Miniatur, wyjazd w kierunku Austrii, 
zakwaterowanie w hotelu /na terenie Czech/, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – po wczesnym śniadaniu przejazd do Wiednia - Katedra Św. Szczepana, 
ul. Graben i Kaertner, Ringstraße – Opera, Ratusz, Parlament, Kościół Wotywny, 
Giełda Wiedeńska, oraz dwie prawdziwe perełki – Muzeum Historii Sztuki i Muzeum 
Historii Naturalnej, Hoffburg, Park Miejski ze złotym pomnikiem Jana Straussa, 
Kościół Augustianów z kryptą serc Habsburgów, gdzie król Jan III Sobieski 
zaintonował "Te Deum", MuseumsQuartier, Belweder, zwiedzanie kompleksu 
pałacowo-ogrodowego Schönbrunn – możliwość zwiedzenia pałacu w środku, 
Glorietty, ZOO /w pałacyku jest zaledwie 1441 komnat, tu mieszkała słynna 
Disneyowska księżniczka Sissi, tu koncertował 6-letni Mozart, i tańczono walca 
podczas kongresu wiedeńskiego/, Kahlenberg z kościółkiem Św. Józefa, nad 
którym sprawują opiekę polscy księża "Zmartwychwstańcy", gdzie obejrzymy 
kaplicę króla Jana III Sobieskiego oraz panoramę Wiednia, Kościoła Św. Karola 
Boromeusza, powrót do hotelu /Czechy/, obiadokolacja, nocleg 
4 dzień – po śniadaniu wyjazd w kierunku Morawskiego Krasu - zespół jaskiń z 
Przepaścią Macocha – jaskinia Punkvy /kolejka gondolowa/, spływ łodziami 
podziemną rzeką, powrót do kraju, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień – po śniadaniu: Duszniki Zdr. – Muzeum Papiernictwa, Kudowa – Kaplica 
Czaszek i Park Zdrojowy. Powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, 2 noclegi w Polsce, 2 noclegi na 
terenie Czech – hotel***, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, 4 śniadania, 4 
obiadokolacje, przewodnik w Pradze, Wiedniu i Wrocławiu, ubezpieczenie NNW i 
KL, 2 bezpłatne miejsca dla opiekunów. Dodatkowe opłaty – bilety wstępów, 
dyskoteka, ognisko. 
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