
DREZNO i  PRAGA 2 dni

      TERMINY:                   CENA: 
08.07 - 09.07.2023       395 zł/os.
19.08 - 20.08.2023       395 zł/os.

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 6:00. Przyjazd do
Drezna. Zwiedzanie miasta - w programie m.in.: Pałac Zwinger, Galeria obrazów dawnych mistrzów,
spacer po mieście: Opera, Katedra, Tarasy Brüla, Albertinum, barokowy protestancki kościół
Frauenkirche, Zamek Królewski, Porcelanowy Pochód Książąt, współczesne centrum miasta. Czas wolny.
Wyjazd do Pragi w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu w Pradze. Czas wolny –
możliwość wieczornego spaceru po stolicy Czech – dojazd komunikacją miejską. Nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie wzgórza zamkowego praskich Hradczan - Katedra Św. Wita, Zamek
Królewski, Bazylika Św. Jerzego. Spacer przez Małą Stranę do Mostu Karola - jednej z głównych atrakcji
Pragi. Brama Prochowa, Dom Miejski, Wieża Ratuszowa z zegarem „Orloj”. Spacer po Vaclawskim
Namestii – miejscu najsłynniejszych praskich demonstracji, marszów i zebrań publicznych. Czas wolny.
Wyjazd z Pragi w godzinach popołudniowych. Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.

  

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu 3* 
w Pradze (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 1 śniadanie (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

UWAGI: 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz bilety
na komunikację miejską płatne we własnym zakresie:
Praga - Hradczany (250 CZK/os.), przejazd
komunikacją miejską ok. 70 CKZ/os., rejs statkiem po
Wełtawie – ok. 300 CKZ/os., Drezno - np. Pałac
Zwinger ok. 14 euro/os, Skarbiec Zielone Sklepienie
ok. 12 euro/os., Zamek Rezydencyjny-14 Euro/os. 
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide  (płatne       
u pilota w autokarze)- 15 zł/os.
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP       
(bezzwrotna) - 2 zł/os. 

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.



BAJKOWA PRAGA

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu 3* w Pradze 
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 1 śniadanie (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

TERMINY 2023:        CENA: 
11.03 - 12.03         345 zł/os.
01.04 - 02.04         380 zł/os.
29.04 - 30.04         390 zł/os.
01.05 - 02.05         390 zł/os.
20.05 - 21.05         380 zł/os.
27.05 - 28.05         380 zł/os.
03.06  -04.06         380 zł/os.
17.06 - 18.06         380 zł/os.
01.07 - 02.07         360 zł/os.
22.07 - 23.07         360 zł/os.
29.07 - 30.07         360 zł/os.
12.08 - 13.08         360 zł/os.
26.08 - 27.08         360 zł/os.
09.09 - 10.09         380 zł/os.
23.09 - 24.09         380 zł/os.
07.10 - 08.10         380 zł/os.
21.10 - 22.10         380 zł/os.
11.11 - 12.11         345 zł/os.
09.12 - 10.12         380 zł/os.

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia o godz. 6.00 (ul. Sucha, Dworzec PKS,
Galeria Wroclavia). Przejazd do Pragi. Zwiedzanie miasta: placu
Hradczańskiego, Praskiego Hradu: dziedziniec reprezentacyjny,
Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota
Uliczka, Daliborka. Przejście na Małą Stranę. Czas wolny, a następnie
przejście przez rynek Małej Strany, kościół Św. Mikołaja, spacer
uliczkami dzielnicy ambasad i pałaców. W trakcie zwiedzania
możliwość rejsu po Wełtawie  (1 godzina). W godzinach
popołudniowych przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wieczorem
możliwość przejazdu komunikacją miejską    do centrum Pragi na spacer
z przewodnikiem. Nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do centrum
miasta i zwiedzanie prawobrzeżnej Pragi: Plac Republiki - Obecni Dum,
Brama Prochowa, Narodowy Bank Czeski, przejście ulicą Celetną,
kubistyczny Dom pod Czarną Madonną, kościół Matki Bożej przed
Tynem, Rynek Starego Miasta: średniowieczny Ratusz ze słynnym
zegarem Orloj, kościół Św. Mikołaja, pomnik reformatora Jana Husa,
pałac Kinskich. Przejście przez Mały Rynek i ulicą Karlową do
Klementinum i plac Krziżownicki na Most Karola. Spacer wybrzeżem
Wełtawy do Rudolfinum i żydowskiej dzielnicy Józefow. Przejście do
Nowego Miasta: Karolinum, Teatr Stanów, targ pamiątek na Havelskim
mieście, słynny plac Św. Wacława z gmachem Muzeum Narodowego i
pomnikiem patrona placu. Czas wolny na obiad  i zakupy. W godzinach
popołudniowych wyjazd z Pragi. Przyjazd do Wrocławia w godzinach
wieczornych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI: 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz bilety
na komunikację miejską płatne we własnym zakresie -
ok. 350 CZK/os. Rejs po Wełtawie - ok. 300 CZK/os. 
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide  (płatna        
u pilota w autokarze) - 15 zł/os.
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP         
(bezzwrotna) - 2 zł/os. 
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 85 zł. 

2 dni



Praga i Kutna Hora 

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu 3* w Pradze 
(pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami)
Wyżywienie: 2 śniadania (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

      TERMIN:                   CENA: 
01.05 - 03.05.2023       590 zł/os.

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 7.00. Przejazd do Kutnej Hory - niezwykłego
średniowiecznego centrum wydobycia srebra, miejsca głównej mennicy Królestwa Czech i bicia słynnego praskiego grosza.
Historyczne centrum jest objęte patronatem UNESCO. Spacer po miasteczku: Włoski Dwór (siedziba królewska i mennica ze
skarbcem), kościół Św. Jakuba, Arcydekanka, słynny gmach Kolegium Jezuickiego, Muzeum Srebra, kościół Św.Barbary i kaplica
Bożego Ciała. Przejście malowniczymi uliczkami do Kamiennej Studni i Kamiennego Domu i Kolumny Morowej, powrót do rynku,
czas wolny. Możliwość zwiedzenia Kaplicy Wszystkich Świętych na starym pocysterskim cmentarzu (trzecie w Europie
ossuarium). Po południu przejazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie: Klasztoru Strahowskiego (z bezcenną biblioteką), możliwość zwiedzenia niezwykłego Muzeum
Miniatur, przejście na plac Loretański: pałac Czerninów (dziś siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych) pomnik E. Benesza
(drugiego prezydenta Republiki), Praska Loreta (replika domku N. Marii Panny - jeden z najpiękniejszych obiektów barokowych).
Zwiedzanie placu Hradczańskiego, Praskiego Hradu: dziedziniec reprezentacyjny, Katedra Św.Wita, Stary Pałac Królewski
(słynna Sala Władysławowska), Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka, Daliborka (średniowieczne więzienie). Przejście na Małą
Stranę (od kwietnia do października - ogrody i pałac Wellsteina - siedziba senatu RCz). Czas wolny. Przejście przez rynek Małej
Strany, kościół Św. Mikołaja (ulubiony kościół Mozarta), spacer uliczkami dzielnicy ambasad i pałaców. Przejazd do hotelu.
Wieczorem - dla chętnych - przejazd komunikacją miejską z hotelu do centrum Pragi na wieczorny spacer. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Pragi: zwiedzanie prawobrzeżnej Pragi. Plac Republiki: Obecni Dum,
Brama Prochowa, Narodowy Bank Czeski, przejście ulicą Celetną (jedna z najładniejszych uliczek Starego Miasta), kubistyczny
Dom pod Czarną Madonną, kościół Matki Bożej przed Tynem, Rynek Starego Miasta: średniowieczny Ratusz ze słynnym
zegarem Orloj, kościół Św. Mikołaja, pomnik reformatora Jana Husa, pałac Kinskich. Przejście przez Mały Rynek (tam Instytut
Polski) i ulicą Karlową do Klementinum i plac Krziżownicki na Most Karola (obok Orloja najsłynniejszy zabytek średniowiecznej
Pragi). Następnie spacer wybrzeżem Wełtawy do Rudolfinum i żydowskiej dzielnicy Józefow (skarbnica pamiątek kultury
żydowskiej). Przejście do Nowego Miasta: Karolinum (gmach główny najstarszego w regionie uniwersytetu), Teatr Stanów, targ
pamiątek na Havelskim mieście, słynny plac Św. Wacława z gmachem Muzeum Narodowego i pomnikiem patrona placu. Czas
wolny i zakupy. Wyjazd z Pragi w godzinach popołudniowych. Powrót w godzinach wieczornych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
Bilety wstępów płatne we własnym zakresie - ok.
650 CZK/os. Przejazdy po Pradze mogą częściowo
odbywać się komunikacją miejską – bilety płatne we
własnym zakresie, ok. 200 CZK/os. Rejs po Wełtawie
- ok. 300 CZK/os.
Obowiązkowa opłata na TFG -2 zł/os. i na TFG
(bezzwrotna) - 2 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide (płatna
 u pilota w autokarze) - 20 zł/os.



ŚWIADCZENIA: 
Przejazd autokarem
Opieka pilota
Ubezpieczenie NW (10 000 €) i KL (10 000 zł)

TERMINY:           CENA: 

25.03.2023      180 zł/os. 

06.05.2023      180 zł/os.

08.06.2023      180 zł/os.

15.07.2023      180 zł/os.

15.08.2023      180 zł/os.

30.09.2023      180 zł/os.

11.11.2023      180 zł/os.

02.12.2023      180 zł/os.

09.12.2023      180 zł/os. 

16.12.2023      180 zł/os. 

RAMOWY PROGRAM:
Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria
Wroclavia) o godz. 6.00. Przejazd do Pragi.  Zwiedzanie
wzgórza zamkowego: plac Hradczański, Praski Zamek,        
w tym reprezentacyjny dziedziniec, Stary Pałac Królewski, 
 Katedra Św. Wita, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka.
Przejście przez Małą Stranę, dzielnicę barokowych
pałaców, uroczych ogrodów, malowniczych kamieniczek        
i zabytkowych kościołów. Most Karola, Rynek Starego
Miasta ze średniowiecznym Ratuszem. Plac Republiki  z
secesyjnym domem miejskim, Teatr Stanowy-
najsłynniejszy teatr w mieście, Karolinum, gmach
najstarszego w regionie uniwersytetu, plac Św. Wacława 
 (Vaclawskie Namesti) z Muzeum Narodowym. Czas wolny.
W godzinach popołudniowych wyjazd z Pragi. Przyjazd do
Wrocławia w godzinach późnowieczornych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI: 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów płatne we
własnym zakresie - ok. 300 CZK/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide - 10 zł/os.
(płatna u pilota w autokarze).

Praga: miasto setek wież, wpisane na listę UNESCO i jedno z najpiękniejszych miast świata. 
Zobacz je na własne oczy!

O Pradze mówi się, że jest "Sercem Europy" albo też matką miast. Od dawien dawna znajdowano
dla niej najróżniejsze określenia: Praga stuwieżowa, Praga złota, Praga magiczna, chcąc w ten

sposób podkreślić bogactwo architektoniczne i duchowe, wyrazić magiczną atrakcyjność.
Panoramiczne widoki miasta np. z Zamku Praskiego zapierają dech w piersiach.

 Praga w jeden dzień



Czechy Południowe 

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu 3* 
w Czechach (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 2 śniadania (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

      TERMIN:                   CENA: 
08.06-  10.06.2023     650 zł/os.

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia o godz. 5.00 (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia). Przejazd do Konopiste,
jednego z najczęściej odwiedzanych zamków w Czechach. Okazałą, neogotycką bryłę otacza piękny park z jeziorem.
Zwiedzanie bogato wyposażonych wnętrz zamku wraz z trofeami myśliwskimi arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
d'Este. Następnie przejazd do miasta Tabor – doskonale odrestaurowanego, szczycącego się wieloma zabytkami,
labiryntem średniowiecznych uliczek i bogato zdobionymi kamienicami. Smakoszy czekolady z pewnością skusi wizyta
w Muzeum Czekolady i Marcepana. Przejazd do Czeskich Budziejowic – stolicy południowych Czech. Czeskie
Budziejowice to jeden z największych rynków w Europie,  eleganckie kamienice oraz browar, w którym powstaje
słynny Budvar. Zwiedzanie Starego Miasta z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym oraz zabudową
reprezentującą wszystkie style architektoniczne. Nocleg w hotelu.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd do zamku Hluboka nad Vltavou – neogotyckiej perły południowych Czech. Zwiedzanie
zamku jedną z tras - dla zwiedzających udostępnionych jest 140 sal. Następnie przejazd do Czeskiego Krumlova –
jednej z najpiękniejszych atrakcji wśród zabytków wpisanych do dziedzictwa  UNESCO. Zwiedzanie miasta - zespół
zamkowy i pałacowy położony malowniczo nad Wełtawą,  barokowy teatr, średniowieczne uliczki i kamienne
mieszczańskie domy. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Elektrowni Atomowej w Temelinie – gdzie nieprzerwanie od 1988 roku działa
największa z czeskich siłowni jądrowych.  Znajdujące się przy elektrowni jądrowej centrum informacyjne zostało
zlokalizowane w zabytkowym renesansowym zamku Vysoký Hrádek. Przejazd do miejscowości Trebon – zabytkowego
miasta i uzdrowiska otoczonego Parkiem Krajobrazowym. Miasto z wieloma terenami zielonymi, pięknym i rozległym
parkiem zamkowym i miejscami do sportowej rekreacji. W programie zwiedzanie centrum miasta, renesansowego
zamku, mauzoleum rodu Schwarzenbergów. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do
Wrocławia w godzinach wieczornych.   

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Bilety wstępów płatne we własnym zakresie - 
 (ok. 800 CZK).
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP
(bezzwrotna) - 2 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide
(płatna u pilota w autokarze) - 20 zł/os.

KONOPISTE - TABOR - HLUBOKA - CZESKIE BUDZIEJOWICE - TEMELIN



 Morawskie Perełki

TERMINY:                        CENA: 
13.05 - 14.05.2023      395 zł/os. 
08.07 - 09.07.2023      395 zł/os. 
05.08 - 06.08.2023      395 zł/os. 
30.09 - 01.10.2023      395zł/os.

RAMOWY PROGRAM:
 1 dzień: Wyjazd z Wrocławia ( ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia)  o godz. 5.00. Przejazd do Litomyśla -
miasta słynącego z określenia „Europejskie kwitnące miasto“. Piękne sgraffito, wspaniałe elewacje, arkady,
romantyczny ogród i tajemnicze podziemia - to tylko kilka powodów dla których warto odwiedzić pałac w Litomyślu,
znajdujący się od 1999 roku na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zwiedzanie miasta i pałacu. Przejazd do wsi
Bouzov. Znajdujący się tutaj zamek jest jedną z największych i najczęściej odwiedzanych atrakcji Moraw. Jego
romantyczny wygląd sprawia, że często jest on wykorzystywany jako plan filmowy. Kręcono tu sceny m.in. do
popularnego w Polsce czechosłowackiego serialu Arabela. Zwiedzanie zamku jedną z tras. Przejazd do Brna,
zwiedzanie: Stare Miasto (Zelný Trh z fontanną Parnas i náměstí Svobody), Stary Ratusz, plac Wolności, przy którym
znajdują się pałace mieszczańskie. Przejazd do hotelu w okolice Brna. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do zamku i twierdzy Špilberk. Zwiedzanie Kazamatów
(najcieższego więzienia w monarchii habsburskiej oraz ekspozycji barokowej architektury fortyfikacyjnej i
więziennictwa). Przejazd do Ołomuńca - historycznej stolicy Moraw. Spacer po zabytkowym centrum miasta -
unikalna na skalę europejską kolumna Trójcy Świętej (wpisana na listę UNESCO), ratusz ze wspaniałym zegarem,
barokowe fontanny, Pałac Biskupi - oficjalna siedziba biskupów i arcybiskupów ołomunieckich, katedra św. Wacława.
Czas wolny na obiad. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do Wrocławia w godzinach
wieczornych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI: 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów płatne
we własnym zakresie - (ok. 800 CZK/os.). 
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP
(bezzwrotna) - 2 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide
(płatna u pilota w autokarze) - 15 zł/os.

LITOMYŚL – BOUZOV -  TWIERDZA SPILBERK - BRNO - OŁOMUNIEC

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu 3* w okolicy
Brna (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 1 śniadanie (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł) 



Budapeszt i Zakole Dunaju 

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu 3* 
w Budapeszcie (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 2 śniadania (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

RAMOWY PROGRAM:

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Bilety wstępów płatne we własnym zakresie - 
 (ok. 10 000 HUF/os.). 
Obowiązkowa opłata na TFG - 10 zł/os. i na
TFP (bezzwrotna) - 10 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide
(płatna u pilota w autokarze) - 20 zł/os.

TERMINY:                         CENA: 
11.08 - 14.08.2023        690 zł/os.
21.09 - 24.09.2023        690 zł/os. 
09.11 - 12.11.2023        650 zł/os. 

Dzień 1: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 23.00. Przejazd
przez Czechy i Słowację. Przyjazd do Budapesztu w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta:
Parlament (z zewnątrz) - symbol miasta, Opera, Bazylika Św. Stefana – największy kościół
Budapesztu, Városliget - Park Miejski z Zamkiem Vajdahunyad, Plac Bohaterów z pomnikiem
upamiętniającym najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych dla kraju władców. Po południu rejs
statkiem po Dunaju. Przejazd do hotelu. Nocleg.
Dzień 2: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie: Wyspa Małgorzaty z najpiękniejszymi parkami w mieście,
gdzie chętnie odpoczywają mieszkańcy Budapesztu; Wzgórze Zamkowe – najstarsza i najbardziej
reprezentacyjna część miasta, Zamek Królewski - siedziba węgierskich królów; kościół Macieja,
Baszta Rybacka, z której można podziwiać panoramę miasta. Przejazd na Wzgórze Gellerta z
budapesztańską Statuą Wolności - posągiem legendarnego męczennika Św. Gellerta. Spacer po
wzgórzu. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do Szentendre – urokliwego miasteczka słynnego głównie z Muzeum
Marcepana. Zwiedzanie Muzeum oraz spacer krętymi i wąskimi uliczkami miasteczka. Następnie
przejazd do Visegradu – miejscowości zachwycającej malowniczymi widokami na zakole Dunaju.
Zwiedzanie pałacu królewskiego, wieży Salomona oraz cytadeli. W godzinach południowych wyjazd
w drogę powrotną. Przyjazd do Wrocławia w godzinach nocnych.

  



   TERMINY:                  CENA: 
30.04 - 02.05.2023     980 zł/os. 
08.06 - 10.06.2023     780 zł/os. 
12.08 - 14.08.2023     780 zł/os. 
 29.09 - 01.10.2023     780 zł/os. 

RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 5.00. Przejazd do
stolicy Austrii. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Kahlenberg – tu, w barokowym Kościele św. Józefa, Jan III
Sobieski uczestniczył we mszy przed wyruszeniem na „odsiecz Wiednia”. Przejazd staromiejskim
bulwarem Ringstrasse: Opera, muzea, Parlament, Teatr Nadworny, Ratusz, Uniwersytet, Park Miejski.
Spotkanie z przewodnikiem - spacer po wiedeńskiej Starówce - w programie zwiedzania m.in.: gotycka
Katedra Św. Szczepana, Hofburg - rezydencja cesarzy z okazałymi gmachami, dziedzińcami i kościołem
Augustianów, eleganckie promenady Graben, Kohlmarkt i Kartnerstrasse, dzielnica muzeów, plac Marii
Teresy. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: pałacu Schönbrunn - letniej rezydencji cesarskiej, zbudowanej za
panowania Marii Teresy, parku pałacowego, palmiarni, gloriety. Przejazd do miasta - zapoznanie z
architektoniczną twórczością austriackiego artysty Hundertwassera. Przejście pod Belweder - barokowy
pałac otoczony ogrodem w stylu francuskim, obecnie galerii malarstwa i rzeźby. Czas wolny. Przejazd do
hotelu. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie zespołu parkowo - pałacowego Lednice, kompleksu wpisanego
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przejazd w region Morawskiego Krasu i zwiedzanie
jednej z jaskiń. Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI: 
Bilety wstępów płatne we własnym zakresie - ok. 50 Euro/os.   
w Wiedniu, ok. 550 CZK/os. w Czechach (koszt
pociągu/gondoli w Morawskim Krasie: ok.200 CZK/os.).
Obowiązkowa opłata za przewodnika lokalnego  w Wiedniu:
8 Euro/os. 
Obowiązkowa opłata na TFG - 10zł/os. i na TFP (bezzwrotna)
- 10 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide (płatne u pilota 
w autokarze)- 20 zł/os.

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu 3* 
w Wiedniu lub na obrzeżach 
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 2 śniadania (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD) 
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)
  

 Wiedeń, Lednice i Morawski Kras

hotel w centrum
hotel na obrzeżach
hotel na obrzeżach
hotel na obrzeżach



Drezno i Szwajcaria Saksońska 

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu 2*/3* 
w Czechach (pokoje 2-, 3-os.z łazienkami)
Wyżywienie: 1 śniadanie (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 7.00. Przejazd do
Drezna. Zwiedzanie miasta: Pałac Zwinger - Galeria Starych Mistrzów z m.in. "Madonną Sykstyńską"
Rafaela Santi, "Śpiącą Wenus" Giorgione oraz bogatą kolekcją obrazów malarstwa włoskiego,
holenderskiego i flamandzkiego. Spacer po Dreźnie, w trakcie zwiedzania m.in. Theaterplatz zaliczany do
najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera, kościół Hofkirche wzniesiony przez króla Polski Augusta
III, Kościół Frauenkirche, Zamek Rezydencyjny, Tarasy Brühla - promenada spacerowa Brühlsche
Terasse, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę, Porcelanowy Pochód Książąt -
malowidło przedstawiające procesję wszystkich saksońskich władców. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do twierdzy Königstein, imponującej budowli obronnej
położonej malowniczo na wysokim wzgórzu nad rzeką Łabą. Zwiedzanie twierdzy, m.in. skarbca,
zbrojowni, sali historycznej, sali aprowizacji. Przejazd do Bastei nad Łabą - rezerwatu skalnego z
punktami widokowymi. Spacer wśród niesamowitych form piaskowców z bajkowymi widokami na przełom
Łaby i wzgórza Czeskiej Szwajcarii. Przejazd do średniowiecznego zamku Stolpen. Zwiedzanie zbrojowni,
izby tortur, komnat Hrabiny Cosel oraz podziemi. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Przyjazd do Wrocławia w godzinach wieczornych. 

  

UWAGI:  
 

Bilety wstępów płatne we własnym zakresie  -
(ok. 35 Euro/os.).
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP
(bezzwrotna) - 2 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide
(płatna u pilota w autokarze) - 15 zł/os.

TERMINY:                         CENA: 
22.04 - 23.04.2023         350 zł/os.
24.06 - 25.06.2023         350 zł/os.
26.08 - 27.08.2023         350 zł/os.
14.10 - 15.10.2022         350 zł/os.

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.



 Drezno  w  jeden dzień

   TERMINY:             CENA: 
 

29.04.2023             160 zł/os. 
15.07.2023             160 zł/os. 
15.08.2023             160 zł/os. 
30.09.2023             160 zł/os. 

RAMOWY PROGRAM:
Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 7.00. Przejazd do Drezna.
Zwiedzanie Pałacu Zwinger: Galeria Starych Mistrzów kryje m.in. "Madonnę Sykstyńską" Rafaela Santi,
"Śpiącą Wenus" Giorgione oraz bogatą kolekcję obrazów malarstwa włoskiego, holenderskiego i
flamandzkiego. Zbiory porcelany zgromadzone przez Augusta Mocnego należą do największych na
świecie. Spacer po Dreźnie – w trakcie zwiedzanie m.in.: Theaterplatz - zaliczany do najpiękniejszych
placów Europy, Opera Sempera, kościół Hofkirche wzniesiony przez króla Polski Augusta III, Kościół
Frauenkirche, Zamek Królewski - dla chętnych zwiedzanie skarbca „Zielone sklepienie” z wyrobami
jubilerskimi i złotniczymi zebranymi przez Augusta II Mocnego, Tarasy Brühla - promenada spacerowa
Brühlsche Terasse, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. Czas wolny. Powrót do
Wrocławia w godzinach wieczornych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI: 
Bilety wstępów płatne we własnym zakresie 
- ok. 30 Euro/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide 
(płatna u pilota w autokarze) - 10 zł/os.

ŚWIADCZENIA: 
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD) 
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)
  

Drezno "Florencja nad Łabą"
Leżące blisko granicy z Polską Drezno przyciąga do siebie turystów wieloma zabytkami, imponującymi zbiorami sztuki,
interesującą historią. Warto chociaż na jeden dzień wybrać się do stolicy Saksonii i zobaczyć miasto. Wycieczka będzie
idealnym pomysłem na weekend zarówno latem, gdy można urządzać leniwe spacery wzdłuż rzeki Łaby i starego miasta, a
także zimą ze względu na niepowtarzalne zbiory muzealne. Niegdyś Drezno było królewsko-polskim miastem
rezydencyjnym. Dziś słodkie dwa aniołki z obrazu Madonny Sykstyńskiej Rafaela rozsławiają je na całym świecie. Przede
wszystkim idealna symbioza architektury i sztuki tego ponad 800-letniego miasta nadaje mu światowego splendoru. Może
właśnie dlatego jest nazywane Florencją nad Łabą. 

  



T O S K A N I A  

ŚWIADCZENIA: 
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach 2/3*: 2 noclegi w
okolicy Chianciano Terme, 2 noclegi w okolicach Monetcatini
Terme (pokoje 2-, 3 - os. z łazienkami) 
WYŻYWIENIE: 4 śniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje 
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD) 
Opieka: pilota 
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 13.00. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

2 dzień: Rano przyjazd do Florencji – kolebki renesansu. Całodniowe zwiedzanie: Piazza della Signoria – główny plac miasta z
budynkiem Ratusza (Palazzo Vecchio – dawna siedziba rodu Medyceuszy) oraz Galerią Uffizzi, kościół Świętego Krzyża – miejsce
pochówku wielu znanych florentyńczyków, kompleks katedralny – katedra Santa Maria del Fiore z baptysterium i Wieżą Giotta,
najstarszy most nad rzeką Arno zwany Mostem Złotników. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg w okolice Chianciano.

3 dzień: Po śniadaniu przejazd do Arezzo, rozsławionego przez nagrodzony Oskarem film Roberto Benigniego „Życie jest piękne”.
Zobaczymy pochyły główny plac miasta – Piazza Grande, kościół Santa Maria del Pieve oraz ozdobiony herbami Palazzo Pretorio.
Następnie wizyta w usytuowanej na wzgórzu etruskiej Cortonie, nad którą góruje Bazylika św. Małgorzaty. Spacer po centrum, które
uwiecznione zostało w książce i filmie „Pod słońcem Toskanii”: Ratusz, kościół św. Franciszka. Następnie spacer po Castiglione del
Lago z widokiem na czwarte co do wielkości jezioro Włoch – Trasimeno. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Przejazd do San Gimignano – miasta wież zwanego średniowiecznym Manhattanem – spacer po starówce.
Następnie przejazd do Sieny: mający kształt muszli plac Piazza del Campo, gdzie odbywają się słynne wyścigi konne Palio,
sanktuarium św. Katarzyny – patronki Włoch, kościół św. Dominika, Katedra. Po południu przejazd przez najsłynniejszy winny rejon
Toskanii – Chianti – wizyta w winnicy i degustacja. Przejazd do hotelu w okolicy Montecatini na obiadokolację i nocleg.

5 dzień: Po śniadaniu wizyta w Pizie z niesamowitym Campo dei Miracoli – Placu Cudów z Katedrą, Baptysterium, monumentalnym
cmentarzem Camposanto oraz słynną Krzywą Wieżą, a następnie przejazd do posiadającej świetnie zachowany 4-kilometrowy pas
murów obronnych Lukki z katedrą św. Marcina, dawnymi wieżami mieszkalnymi, z których niektóre górują jeszcze nad miastem oraz
z Placem Amfiteatru – „pamiętającym” czasy rzymskie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

6 dzień: Po śniadaniu przejazd do La Spezii, skąd wyruszymy do wpisanego na listę UNESCO malowniczego fragmentu Riwiery
Liguryjskiej – Cinque Terre, gdzie bardzo długa izolacja komunikacyjna pozwoliła na zachowanie niezwykłego uroku małych
nadmorskich miasteczek, do których można dotrzeć tylko pociągiem lub statkiem (realizacja programu statkiem lub pociągiem
zależnie od warunków pogodowych). Wizyta we wspaniale usytuowanej na opadających ku morzu zboczach Manaroli oraz spacer po
usytuowanym w głębokim wąwozie miasteczku Riomaggiore, pełnym kolorowych domków, odpoczynek nad morzem w Monterosso.
Powrót do La Spezii. Wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd.

7 dzień: Powrót do Wrocławia w godzinach popołudniowych.

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

       TERMIN:              CENA: 
05 - 11.06.2023      1580 zł/os.   

FLORENCJA - SAN GIMIGNANO – CHIANTI – SIENA – PIZA – LUKKA – LA SPEZIA - CINQUE TERRE
 

Włochy

UWAGI: 
Bilety wstępów, lokalni przewodnicy, zestawy
audioguide, lokalne opłaty oraz podatek turystyczny
płatne we własnym zakresie - ok. 90 Euro/os.,
pociąg Cinque Terre - ok. 35 Euro/os. 
Cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. 
Obowiązkowa opłata na TFG - 10 zł/os. i na TFP                 
(bezzwrotna) - 10 zł/os.



 Włochy klasyczne

       TERMIN:                       CENA:                      TERMIN:                      CENA:
   29.04 - 05.05.2023     1580 zł/os.                 07.10 - 13.10.2023      1580 zł/os.
RAMOWY PROGRAM:
 Dzień 1: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 20.00. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię
do Włoch. 

Dzień 2: W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu nad Morzem Adriatyckim. Odpoczynek w kurorcie nadmorskim Lido di
Jesolo. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do Wenecji. Spacer po mieście Św. Marka - Piazzetta i Piazza di San Marco, wzorowana na
kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu Bazylika św. Marka, słynny Most Westchnień, Pałac Dożów, Wieża Zegarowa,
Most i dzielnica Rialto, dzięki której Wenecja zyskała miano bazaru Europy. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku
Rzymu. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu. 

Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do Watykanu, udział w Audiencji Generalnej (przy pobycie Ojca Św. w Rzymie). Zwiedzanie -
Bazylika i Plac Św. Piotra. Po południu przejazd na Monte Cassino. Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów, wizyta na Cmentarzu
Żołnierzy Polskich. W godzinach wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rzymu, spacer po mieście. W programie m.in. Piazza Navona z
fontanną Neptuna, Czterech Rzek i Kościołem Sant’Agnese in Agone, Panteon - jeden z najlepiej zachowanych zabytków
starożytnego Rzymu, Plac Wenecki z Grobem Nieznanego Żołnierza i Ołtarzem Ojczyzny, Kapitol - wzgórze, które w dobie
cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum miasta, Forum Romanum - serce starożytnego miasta, Koloseum -
budowla antycznego Rzymu budząca do dzisiaj największy podziw, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami, z których podziwiać
możemy Kościół Trinita dei Monti, barokowa Fontanna di Trevi. Wieczorem przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme na
obiadokolację i nocleg. 

Dzień 6: Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Florencji – stolicy Toskanii. Zwiedzanie miasta (9 godzin):
Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, Wieża Giotta, Katedra Santa Maria Della Fiore z piękną neogotycką fasadą, Baptysterium, Dom
Dantego, kościół Santa Croce, kościół San Lorenzo, Most Złotników. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do
kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.

Dzień 7: Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

 

UWAGI: 
Bilety wstępów, lokalne przewodnicy, zestawy
audioguide, lokalne opłaty oraz podatek turystyczny
płatne we własnym zakresie - ok. 60 Euro/os.,
komunikacja miejska w Rzymie (metro) i Wenecji
(tramwaj wodny)  ok. 30 Euro/os.
Cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. 
Obowiązkowa opłata na TFG: 10 zł/os. i na TFP                       
(bezzwrotna) - 10 zł/os.

ŚWIADCZENIA: 
 Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach 2/3*: 
1 nocleg w Lido di Jesolo, 2 noclegi w okolicach Rzymu, 
1 nocleg w okolicach Chianciano Terme (pokoje 2-, 3- os.
z łazienkami)
Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje
Przejazd autokarem (klimatyzacja, wc, DVD)
Opieka: pilota
Ubezpieczenie KL (10 000 €) i NW (10 000 zł)  
  

WENECJA – RZYM – WATYKAN – MONTE CASSINO – FLORENCJA

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI: Bilety wstępu, lokalnie przewodnicy, zestawy Audio Guide, lokalne opłaty oraz podatek turystyczny płatne we własnym zakresie - ok. 60 euro/os, komunikacja miejska w Rzymie (metro) i Wenecji (tramwaj wodny) ok. 30 euro/os.Cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. Obowiązkowa opłata za TFG: 10 zł/os. i na TFP                       (bezzwrotny) - 10 zł/os.



ŚWIADCZENIA: 
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w pensjonacie/
hotelu 3* w Vodicach (pokoje 2-,3-os. z
łazienkami) 
WYŻYWIENIE: 4 śniadania (bufet)
 i 4 obiadokolacje (serwowane)
PRZEJAZD: autokarem (klimatyzacja, wc, DVD)
OPIEKA: pilota
Ubezpieczenie KL (10 000 €) i NW (10 000 zł) 

RAMOWY PROGRAM:
1 Dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia), godz. 21.00. Przejazd nocny do
Chorwacji.
2 Dzień: Przyjazd do Chorwacji –przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny, odpoczynek lub dla chętnych
spacer po Vodicach. Obiadokolacja, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Wyjazd do Dubrownika (miasta św. Błażeja, tzw. „perły Adriatyku” wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO) - zwiedzanie kamiennej starówki, otoczonej najdłuższym systemem
fortyfikacyjnym w Europie. Spacer po Placa, tętniącej życiem arterii starego miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego
do Placu Luža z reprezentacyjnymi budowlami: wieżą zegarową, pięknym pałacem Sponza i kościołem św. Błażeja,
patrona miasta. Zwiedzanie katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 Dzień: Śniadanie. Udział w obchodach święta miasta w Rakitnicach. Przejazd na Wodospady Rzeki Krka –
zwiedzanie Parku Narodowego, którego główną atrakcją jest 17 wodospadów. Spacer trasą wzdłuż wodospadów.
Przejazd do Szybenika - zwiedzanie najpiękniejszej budowli Dalmacji- Katedry św. Jakuba. Powrót do hotelu,
obiadokolacja. Nocleg
5 Dzień: Śniadanie. Wyjazd do Splitu: Stare Miasto, a w nim majestatyczny pałac cesarza Dioklecjana, zabytek
UNESCO, katedra św. Dujma, ratusz, malowniczy port. Przejazd do Trogiru - wspaniale zachowana średniowieczna
starówka, katedra św. Wawrzyńca i ratusz. Powrót to hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

6 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd do Narodowego Parku Jezior
Plitwickich o szmaragdowo - turkusowym kolorze, połączonych ze sobą 92 wodospadami. Wyjazd do Polski. 

7 Dzień: Przyjazd do Wrocławia w godzinach porannych.
 

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Bilety wstępów, lokalni przewodnicy,
zestawy audioguide, lokalne opłaty oraz
podatek turystyczny płatne we własnym
zakresie - ok. 80 Euro/os. 
Cena nie obejmuje napojów do
obiadokolacji. 
Obowiązkowa opłata na TFG - 10 zł/os.
 i na TFP (bezzwrotna): 10 zł/os.

       TERMIN:                       CENA: 
28.04 - 04.05.2023         1580 zł/os.   

 CHORWACJA 

VODICE-DUBROWNIK-SPLIT-TROGIR-WODOSPADY RZEKI KRKA-SZYBENIK–PLITWICKIE JEZIORA
 



    TERMIN:                        CENA:                                                
07.06 - 11.06.2023     1180 zł/os.                              

RAMOWY PROGRAM:
 1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 20.00. Przejazd przez
Niemcy.
2 dzień: Przyjazd do Amsterdamu, spacer: Oude Kerk - Stary Kościół, Nieuwe Kerk, Magere Brud -
najsłynniejszy most w Amsterdamie, Museum Square. Jednogodzinny rejs statkiem po kanałach
Amsterdamu. Spacer po starym centrum, m.in. Singel (najstarszy kanał), Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac
Królewski, dzielnica Czerwonych Latarni. Przejazd do hotelu. Nocleg. 
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Delft – jednego z najbardziej malowniczych miast w Holandii z urokliwymi
zaułkami i kanałami. To miejsce znane z produkcji porcelany i pochówków władców niderlandzkich. 
Przejazd do Hagi - siedziby parlamentu, rządu i rodziny królewskiej. Pobyt w Madurodam- interaktywnym
parku miniatur, jednej z największych atrakcji Holandii. Przejazd do skansenu wiatraków Kinderdijk  -
kompleks 19 zabytkowych wiatraków wpisanych na listę UNESCO. To największe skupisko tego typu
obiektów w Holandii. Przejazd do hotelu. Nocleg. 
4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Brukseli - stolicy Belgii. Zwiedzanie miasta: Atomium,
Pałac Królewski, Pałac Sprawiedliwości. Następnie spacer po starówce brukselskiej - Grand Place z
pięknym Hotel de Ville (ratuszem miejskim) oraz symbolem miasta - fontanną Maneken Pis. Przejazd
metrem do dzielnicy europejskiej - Parlament Europejski. Wyjazd do Polski późnym wieczorem. 
5 dzień: Przyjazd do Wrocławia w godzinach południowych.

UWAGI: 
 Bilety wstępów, lokalni przewodnicy, bilety na metro,
zestawy słuchawkowe audioguide płatne we własnym
zakresie – ok. 60 Euro/os.; Madurodam-ok. 22
Euro/os., Skansen Kinderdijk - ok. 20 Euro/os. 
W związku z zakazami wjazdów autokarów
turystycznych do Amsterdamu i Brukseli zwiedzanie
miast będzie odbywało się pieszo lub komunikacją
miejską.
Obowiązkowa opłata na TFG  - 10 zł/os. i na TFP
(bezzwrotna) - 10 zł/os.

A M S T E R D A M  -  D E L F T  -  H A G A  -  B R U K S E L A

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 2 noclegi w Hotelu 3* w okolicy
Bredy (pok. 2-,3-os. z łazienkami)
Wyżywienie: 2 śniadania (bufet)
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

 HOLANDIA i  BELGIA 



RAMOWY PROGRAM:

Wyjazd godz. 6.00 (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia). Przejazd do Poczdamu.
Spacer po parku Sanssouci : Nowy Pałac, Pawilon Smoków, Pałac Oranżeryjny, Pawilon
Chiński, Pałac Sanssouci, Kościół Pokoju, Stary Poczdam: Brama Brandenburska, Dzielnica
Holenderska.  Przerwa obiadowa na deptaku staromiejskim. Spacer po Nowym Ogrodzie
malowniczo położonym nad Jeziorem Świętym i Jeziorem Dziewiczym, zwiedzanie  z zewnątrz
Pałacu Cecilienhof, miejsca konferencji poczdamskiej. Wyjazd z Poczdamu w godzinach
popołudniowych. Przyjazd do Wrocławia  w godzinach wieczornych.   

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Ewentualne bilety wstępów płatne we
własnym zakresie - Pałac Sanssouci ok.14
Euro/os., Pawilon Chiński - 4 Euro/os. 
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide 
(płatne u pilota w autokarze)- 10 zł/os.

   TERMINY:             CENA: 
01.07.2023             180 zł/os. 
19.08.2023             180 zł/os. 
16.09.2023             180 zł/os.
 

Poczdam
 Poczdam - stolica Brandenburgii -miasto, które dzięki wspaniałym parkom, pałacom i ogrodom
znalazło się na prestiżowej liście UNESCO. Na szczególną uwagę zasługują architektoniczne
perełki takie jak kompleks Sanssouci, dzielnica holenderska, Kolonia Aleksandrówka czy pałac
Cecilienhof.

  

ŚWIADCZENIA: 
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD) 
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)
  

 POCZDAM  w jeden dzień

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.



RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 6.00. Przejazd do
Berlina. Zwiedzanie miasta – w programie m.in. Alexanderplatz - niegdyś główny plac Berlina
Wschodniego, dziś największy plac w mieście, Berliner Dom, odbudowany Zamek Berliński,
Friedrichstrasse, Unter den Linden - jeden z głównych deptaków miasta, Brama Brandenburska, gmach
Reichstagu z zewnątrz, Potsdammerplatz - centralny punkt nowoczesnej dzielnicy Berlina, Wyspa
Muzealna - dla chętnych zwiedzanie jednego z Muzeów (Muzeum Pergamon, Stare Muzeum, Stara
Galeria Narodowa, Muzeum im. W.Bodego), Gendarmenmarkt - najładniejszy plac Berlina. Przejście na
słynny Check-Point-Charlie – granicę dwóch części miasta, gdzie do dnia dzisiejszego można zobaczyć
budki graniczne pomiędzy Berlinem Wschodnim i Zachodnim. W trakcie zwiedzania czas wolny. Przejazd
do hotelu na nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Pałacu Charlottenburg - spacer po zielonych
ogrodach angielskich i francuskich. Przejazd do Poczdamu, miasta wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zwiedzanie rokokowego kompleksu pałacowo - ogrodowego Sanssouci
m.in.: pałacu, oranżerii oraz spacer po ogrodach. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.
 

  

UWAGI: 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów płatne
dodatkowo - ok. 35 Euro/os.
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP 
(bezzwrotna) - 2 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide 
(płatna u pilota w autokarze) - 15 zł/os.

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu na przedmieściach
Berlina (pokoje 2-, 3-os. złazienkami)
Wyżywienie: 1 śniadanie
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka pilota
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

  
Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

   TERMINY:                     CENA: 
 

10.06 - 11.06.2023        395 zł/os. 
12.08 - 13.08.2023        395 zł/os.
07.10 - 08.10.2023        395 zł/os. 

 BERLIN i  POCZDAM 2 dni



 Czesko-Saksońska SZWAJCARIA

ŚWIADCZENIA: 
ZAKWATEROWANIE: 1 nocleg w hotelu 2/3* 
w Czechach  (pokoje 2,3-os.z łazienkami)
WYŻYWIENIE: 1 śniadanie
PRZEJAZD: autokar (klimatyzacja, wc, DVD)
OPIEKA: pilota
UBEZPIECZENIE: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

RAMOWY PROGRAM:

1 dzień: Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 6.00. Przejazd do
miejscowości Hřensko na granicy czesko - niemieckiej. W miasteczku na uwagę zasługują domy
wybudowane we wnękach skalnych. Następnie przejście w terenie górskim przez Park Narodowy
Czeska Szwajcaria, dojście do pomnika przyrody Pravčicka brána, największej w Europie formacji
skalnej w kształcie bramy o wysokości 21 m i rozpiętości 30 m, u podnóża której w 1833 roku
wybudowano gościniec istniejący do dziś - Sokole Gniazdo (Sokoli hnizdo). Spacer szlakiem
turystycznym do wąwozu rzeki Kamenice, przy sprzyjających warunkach możliwość spływu łodziami
przełomowym odcinkiem rzeki. Powrót do Hrenska. Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na teren Szwajcarii Saksońskiej, do
uzdrowiska Bad Schandau. Spacer po miasteczku, przejście do windy osobowej, zbudowanej w 1904 r.
(zabytek techniki). Z platformy położonej na wysokości 50 metrów możemy podziwiać wspaniały widok
na dolinę Łaby. Przejazd do zespołu pałacowo - parkowego Pillnitz, letniej rezydencji saskiego dworu,
położonej bezpośrednio nad brzegiem rzeki Łaby. Właśnie dzięki temu położeniu główny budynek
bywa nazywany "Pałacem na wodzie". Pałac został wzniesiony z początkiem XVII wieku. Inspirowany
stylem chińskim, łączy w sobie cechy Orientu i barokowe, pełne przepychu detale (zwiedzanie z
zewnątrz). Główną atrakcją rozległego parku, który założono po części w prostych artystycznie
formach barokowych, po części w formie angielskiego parku krajobrazowego, jest licząca ponad 250
lat kamelia, która bardziej przypomina drzewo, niż typowy krzak rośliny tej odmiany. Zimą ogrzewa ją
specjalnie zbudowany szklany pawilon. Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Bilety wstępów płatne we własnym zakresie - 
ok. 20 Euro/os.
Obowiązkowa opłata na TFG - 2 zł/os. i na TFP
(bezzwrotny) - 2 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide 
(płatna u pilota w autokarze) - 15 zł/os.

       TERMIN:              CENA: 
 02.09 - 03.09.2023          350 zł/os.   

HRENSKO-  PRAVČICKA BRÁNA - BAD SCHANDAU-PILNITZ
 

WAŻNA INFORMACJA!   Impreza przeznaczona dla osób o dobrej kondycji fizycznej, do przejścia ok.12 km w terenie
górskim przez Park Narodowy Czeska Szwajcaria.



Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

 KROMERIŻ ( Czechy)

       TERMIN:              CENA: 
24.06.2023               140 zł/os.   

RAMOWY PROGRAM:

Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia), godz. 7.00.Przejazd
do miasta Kromeriż. Jednym z najcenniejszych zabytków Kromieryża jest otoczony
malowniczymi ogrodami rozległy renesansowo-barokowy kompleks pałacowy, wpisany
w 1998 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie pałacu wraz z
galerią obrazów, dzieł wybitnych mistrzów malarstwa europejskiego. W godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do Wrocławia w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA: 
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD) 
Opieka: pilota – przewodnika
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)
  

UWAGI:  
 

Bilety wstępów płatne we własnym zakresie
 (Pałac  –  220 CZK/os. , wieża Pałacowa - 70
CZK/os.).  

Kromeriż    (Czechy)   miasto, w którym zakwitło piękno.
Kromeriż - uznany za najpiękniejsze miasto historyczne Republiki Czeskiej. Malownicze,

historyczne centrum z domami mieszczańskimi z podcieniami, monumentalny pałac
arcybiskupi, wyjątkowe ogrody rozścielające się wokół oraz piwnice z wyjątkowym winem.

To Hanackie Ateny - miasto, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO ze względu na swoje spektakularne piękno i przepych.

  



PARK MUŻAKOWSKI

ŚWIADCZENIA: 
PRZEJAZD: autokar (klimatyzacja, wc, DVD)
OPIEKA: pilota
UBEZPIECZENIE: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

RAMOWY PROGRAM:

Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wrocławia) o godz.7.30. Przejazd do
Łęknicy. Zwiedzanie Parku Mużakowskiego założonego w 1. połowie XIX w. Park należy do
najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej i jest wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Twórcą parku był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę
Hermann von Pückler-Muskau. Od 1992 r. park jest zarządzany przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w
którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego.
Zwiedzanie części leżącej na terenie Polski. Przejście nad Nysą Łużycką na niemiecką część ze
Starym i Nowym Zamkiem. Spacer po Mużakowie - przygranicznym miasteczku. Następnie
przejazd wąskotorową kolejką leśną do największego w Niemczech Parku Rododendronów w
Kromlau. Czas wolny. Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Obowiązkowa opłata za przejazd kolejką w
Parku – 12 Euro/os. (płatna w autokarze u
pilota). 

       TERMIN:              CENA: 
27.05.2023               140 zł/os.   

PARK MUŻAKOWSKI I PARK RODODENDRONÓW



RAMOWY PROGRAM:

Zbiórka o godz. 7.00 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (pomnik św. Jana XXIII). Zwiedzanie
reliktów dawnego zamku piastowskiego we Wrocławiu. Przejazd do Trzebnicy. Wizyta w
Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. Przejazd do Lubiąża. Zwiedzanie
największego klasztoru cysterskiego na świecie (kościół Wniebowzięcia NMP, Sala Książęca,
Refektarz). Przejazd do Legnicy. Zwiedzanie zamku piastowskiego (z zewnątrz) oraz pawilonu z
wyeksponowanymi reliktami kaplicy romańskiej. Spacer po Starym Mieście w Legnicy – Kościół
św. Jana Chrzciciela i Mauzoleum Piastów Śląskich, Akademia Rycerska, Rynek, Kamienica Pod
Przepiórczym Koszem, Teatr Miejski, Katedra, Stary Ratusz, Domki Śledziowe, Nowy Ratusz,
Kościół Marii Panny, relikty murów obronnych z wieżami Chojnowską i Głogowską. Przejazd do
Legnickiego Pola. Zwiedzanie bazyliki św. Jadwigi Śląskiej, perły śląskiego baroku. Powrót do
Wrocławia w godzinach wieczornych.
 

  

UWAGI: 
Bilety wstępów płatne we własnym zakresie 
( Lubiąż - 25 zl/os, Legnickie Pole -5zł/os.).

ŚWIADCZENIA: 
Przejazd autokarem lub busem
Opieka pilota
Ubezpieczenie NW (do 10000 zł)

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

   TERMINY:                     CENA: 
 

   25.03.23              90 zł/os. 
   15.04.23              90 zł/os.
   15.07.23              90 zł/os.
   21.10.23              90 zł/os. 
 
 

 ŚLADAMI ŚW. JADWIGI i PIASTÓW ŚLĄSKICH

WROCŁAW – TRZEBNICA – LUBIĄŻ – LEGNICA – LEGNICKIE POLE 



CZESKA SAKSONIA w jeden dzień

ŚWIADCZENIA: 
PRZEJAZD: autokar (klimatyzacja, wc, DVD)
OPIEKA: pilota
UBEZPIECZENIE: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

RAMOWY PROGRAM:

Wyjazd z Wrocławia (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia) o godz. 6.00.
Przejazd do miejscowości Hřensko na granicy czesko - niemieckiej. W miasteczku na
uwagę zasługują domy wybudowane we wnękach skalnych. Następnie przejście ok. 8
km w terenie górskim przez Park Narodowy Czeska Szwajcaria, po drodze Pravčicka
brána, największa w Europie formacja skalna w kształcie bramy, o wysokości 21 m i
rozpiętości 30 m, u podnóża której w 1833 roku wybudowano gościniec istniejący do
dziś - Sokole Gniazdo (Sokoli hnizdo). Kontynuacja spaceru szlakiem turystycznym do
wąwozu rzeki Kamenice, przy sprzyjających warunkach możliwość spływu łodziami
przełomowym odcinkiem rzeki. Powrót do Hrenska. Przyjazd do Wrocławia w
godzinach wieczornych. 

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

UWAGI:  
 

Bilety wstępu płatne we własnym zakresie -  ok.
10 Euro/os. 

       TERMIN:              CENA: 
17.06.2023               160 zł/os.   

HRENSKO – PARK NARODOWY CZESKA SZWAJCARIA – PRAVČICKA BRÁNA

WAŻNA INFORMACJA! Impreza przeznaczona dla osób o dobrej kondycji fizycznej, 
do przejścia ok.12 km w terenie górskim przez Park Narodowy Czeska Szwajcaria.



RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd z Wrocławia o godz. 4.00 (ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia). Przejazd przez
Czechy i Słowację do Budapesztu. Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
Wieczorny spacer po Budapeszcie. Nocleg. 
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie miasta - spacer po mieście, m.in. Parlament (z zewnątrz) - symbol miasta,
Opera; Bazylika Św. Stefana – największy kościół Budapesztu, Városliget - Park Miejski, Plac Bohaterów z
pomnikiem upamiętniającym najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych dla kraju władców, Zamek
Vajdahunyad. Po południu rejs po Dunaju (1 godzina). Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Esztergomu, miejscowości zwanej "świętym miastem Węgier".
Zwiedzanie największej w kraju bazyliki. Skarbiec we wnętrzu bazyliki skrywa najbogatszą kolekcję
przedmiotów liturgicznych na Węgrzech. Następnie przejazd do Wyszehradu – miejscowości
zachwycającej malowniczymi widokami na zakole Dunaju. Postój w Szentendre - niewielkiej miejscowości
z malowniczą zabudową i niepowtarzalnym klimatem. Spacer krętymi i wąskimi uliczkami miasteczka. Dla
chętnych wizyta w Muzeum Marcepana. Powrót do Budapesztu. Dalsze zwiedzanie miasta: Wzgórze
Zamkowe – najstarsza i najbardziej reprezentacyjna część miasta, Zamek Królewski – siedziba
węgierskich królów; kościół Macieja, Baszta Rybacka, z której można podziwiać panoramę miasta.
Przejazd na Wzgórze Gellerta z budapesztańską Statuą Wolności - posągiem legendarnego męczennika
Św. Gellerta. Spacer po wzgórzu. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Bratysławy - zwiedzanie - deptak przy Dunaju,
Parlament, Zamek Królewski, katedra św. Marcina, ul. Michalska, Brama Michalska, Ratusz, Pałac
Prymasowski, Plac Hviezdosława, Teatr Narodowy, Pałac Palfich, Kościół Franciszkanów i Jezuitów. 
 Powrót do Wrocławia w godzinach nocnych.

  

UWAGI: 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz koszt
 przewodników lokalnych płatne dodatkowo - ok. 
10000  HUF/os.
W czasie wolnym możliwość skorzystania z basenów 
termalnych - koszt ok. 6000 HUF/os. 
Obowiązkowa opłata na TFG - 10 zł/os. i na TFP
 (bezzwrotna) - 10 zł/os.
Obowiązkowa opłata za zestaw audioguide 
(płatna u pilota w autokarze) - 25 zł/os.

ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie:   3 noclegi w hotelu 3*
 w Budapeszcie, pokoje 2-,3-os. z łazienkami
Wyżywienie: 3 śniadania
Przejazd: autokarem (klimatyzacja,wc,DVD)   
Opieka pilota
Ubezpieczenie: KL (10 000 €) i NW (do 10 000 zł)

  

Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

   TERMINY:                     CENA: 
 29.04-02.05.2023. 

29.04 - 02.05.2023      980 zł/os. 
08.06 - 11.06.2023      980 zł/os. 

 BUDAPESZT, BRATYSŁAWA i ZAKOLE DUNAJU 


