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Minimalna liczba uczestników

Nasza firma postawiła na jakość, wygodę i bezpieczeństwo podróży. Do naszych wyjazdów używamy autokarów klasy luksusowej SETRA. Model jest produkowany w Niemczech w wersjach trzy, cztero i pięciogwiazdkowych. Autokary marki SETRA
są uważne za jedne z najlepszych autokarów na świecie. Zapewniają maximum bezpieczeństwa i komfortu podczas podróży. Nasze autokary wyposażone są w trzy systemy hamowania: ABS, Retarder i ogranicznik prędkości. W okresach zimowych dla zapewnienia maximum bezpieczeństwa, nasze autokary wyposażone
są kompletnie w typowo zimowe opony. Nasi kierowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte na drogach krajowych i zagranicznych podczas wielu zrealizowanych przez nas wycieczek
wieloetapowych dla touroperatorów krajowych i zagranicznych.
Referencje na zapytanie.

Dla wszystkich organizowanych podróży minimalna liczba
uczestników to co najmniej 25 osób. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do anulowania wycieczek i powiadomienia
uczestników nie później niż do 7 dni przed wyjazdem.

Pleasant Air na pokładzie

Nasze dalekobieżne autokary są klimatyzowane, dzięki czemu zapewniają komfortową podróż w okresie letnim. Szczególnie autokary turystyczne Setra charakteryzują się tym iż temperatura wewnątrz pojazdu jest wyrównana i nie ma w nich poczucia przeciągów. Każda osoba ma zróżnicowane odczucie temperatury. Jeśli
są osoby szczególnie wrażliwe na zimno lub przeciągi, zalecamy
wziąć ze sobą lekką kurtkę lub szal.

Czas podróży i przerw

Wszystkie wycieczki są planowane tak, że istnieje wystarczająco
dużo czasu na przerwy i na zapewnienie kierowcy ustawowego
czasu pracy. Dłuższe wycieczki obsługiwane są przez dwóch kierowców. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń,zastrzegamy
sobie prawo do zmiany trasy lub programu wycieczki - imprezy.

Relaks i wygoda w podróży

Nasze luksusowe autokary nawet przy podróżach długodystansowych zapewniają komfort i relaks, a umożliwiają to:
• elektroniczne sterowanie klimatyzacją
• WC z umywalką
• siedzenia rozkładane - sypialne
• 83 – 100 cm odstęp między siedzeniami
• lampki do czytania przy każdym siedzeniu
• regulowany podnóżek
• składane stoliki
• podwójne szyby do izolacji akustycznej i ochrony cieplnej
• kuchnia z lodówką
• wideo, DVD
W naszych autokarach obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu dzięki czemu panuje w nich przyjemny klimat.

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać pocztą e-mail lub telefonicznie, bądź
dokonać rezerwacji we współpracujących biurach podróży. Adresy i kontakt dostępny w zakładce na stronie internetowej.

Ulubione miejsce w autokarze

Istnieje możliwość rezerwacji ulubionego miejsca w autokarze. Im
wcześniej zdecydujesz się na podróż, tym większy jest Twój wybór. Plan miejsc można znaleźć na stronie 31.

Warunki płatności

Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości
min 30% wartości imprezy. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni przed terminem wyjazdu. Niedotrzymanie powyższego terminu oznacza rezygnację Klienta z wycieczki.

Z grupą taniej

Podróżowanie w grupie jest nie tylko bardzo przyjemne, ale także tańsze. W przypadku rezerwacji przez osoby indywidualne wyjazdów dla grup min 10 osobowych, każdy pełnopłatny uczestnik
otrzymuje 5% zniżki, która będzie wypłacona po zakończeniu podróży. Nie stosuje się to do wyjazdów jednodniowych, dwudniowych wyjazdów na imprezy oraz pielgrzymek.

Dzieci mile widziane

Dzieci do 10 lat otrzymują 50% zniżki. Warunkiem jest nocleg
w pokoju rodziców (dostawka).

Nasz prezent urodzinowy dla Ciebie

Jeżeli podczas wycieczki wypada Państwu dzień urodzin lub rocznicy ślubu, przy rezerwacji proszę zwrócić naszą uwagę, abyśmy
nie przeoczyli okazji i osobiście mogli pogratulować i wręczyć
mały upominek - niespodziankę.

Dodatkowe miejsca odjazdu

Istnieje możliwość odbioru uczestników poza wyznaczonymi
miejscami zbiórki (w miarę możliwości), po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu.

Poczęstunek śniadaniowy

W dniu wyjazdu serwowany jest z pokładu autokaru poczęstunek
śniadaniowy dla wszystkich uczestników wycieczki.

Audio system oprowadzania grup

Każdy autokar posiada ścisłe ograniczenia określone przez ustawodawcę, dotyczące ilości przewożonych pasażerów jak i wagi
bagażu. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy aby bagaż osobisty nie przekraczał 20 kg na osobę.

Audioguide jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup
stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Każdy z Państwa otrzymuje niewielki, indywidualny odbiornik. Przewodnik
korzystając z nadajnika i mikrofonu, dociera z przekazem informacji do każdego z uczestników wycieczki. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia odbiornika uczestnik zostaje obciążony
jego kosztami w wysokości 50 zł.

Każdy uczestnik organizowanej przez nas wycieczki posiada
ubezpieczenie NNW do 15 tys. zł w kraju oraz KL za granicą do
15 tys. EURO i bagażu do 1000 zł. Ubezpieczenie nie obejmuje
chorób przewlekłych. Zalecamy, aby wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne na podróże zagraniczne, a w szczególności
na wyjazdy zimowe.

Przy niektórych wycieczkach oznaczonych symbolem „TAXI” możecie Państwo bezkosztowo skorzystać z tej usługi. Zostaną Państwo odebrani spod domu taksówką albo mikrobusem i zawiezieni do miejsca odjazdu autokaru. Usługa obejmuje teren Trójmiasta.

Uczestników wyjazdów podczas podróży zagranicznych w krajach UE obowiązuje posiadanie ważnego dowodu tożsamości lub
paszportu. Podczas podróży do Rosji i Ukrainy, albo innych krajów
poza UE, termin ważności paszportu musi wynosić co najmniej 6
miesięcy od daty zakończenia wycieczki.

W transporcie osobowym bezpieczeństwo jest najważniejszym
elementem, dlatego traktujemy tę sprawę bardzo poważnie, ponieważ zawsze lepiej jest zwrócić uwagę na możliwe zagrożenie,
niż czekać aż coś się stanie. Istnieje wiele rozsądnych i skutecz-
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nych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyruszającego w trasę autokaru.. Niektóre z nich przejmuje ustawodawca,
podczas gdy inne przyjmują na siebie pasażerowie. Ale większość
z nich jest wymagana od przedsiębiorców i ich pracowników.
Jesteśmy tego świadomi, dlatego robimy więcej aby zapewnić
maksimum bezpieczeństwa dla naszych klientów. Autokar pozostaje zawsze najbezpieczniejszym środkiem transportu w przewozach osobowych. Osobą odpowiedzialną za bezpośrednie bezpieczeństwo w autokarze jest kierowca. Dlatego też nasi kierowcy
odbywają regularne szkolenia w zakresie przepisów dotyczących
bezpiecznego i odpowiedzialnego przewozu osób.
Zgodność ustawowego czasu pracy - prowadzenia pojazdu i odpoczynku jest dla nas priorytetem.

Wyposażenie autokarów

Autokary są wyposażone w odpowiednie środki bezpieczeństwa
o których istnieniu oraz umiejscowieniu powinien wiedzieć każdy
pasażer. Są to następujące urządzenia:
• młotki awaryjne
• zawory awaryjne do drzwi
• wyjścia awaryjne
• gaśnice
• zestawy pierwszej pomocy
Są one regularnie sprawdzane pod kątem prawidłowego funkcjonowania i integralności. Kierowca powinien poinformować, gdzie
te urządzenia są i jak z nich korzystać.

Właściwe zachowanie w autokarze

Podczas hamowania i przyspieszania w autokarze generowane
są siły pojazdu i pasażerów. Niektórzy ludzie nie mają pojęcia, jak
ogromna siła powstaje podczas ostrego hamowania nawet przy
małej prędkości.
Dlatego podczas jazdy autokarem, każdy pasażer powinien być
zapięty pasem bezpieczeństwa. Chodzenie nawet do toalety powinno być ograniczone do minimum, a jeżeli przemieszczanie się
jest konieczne to korzystajmy ze stałych, bezpiecznych uchwytów.
Na pokładzie autokarów obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są wyposażone w pasy
bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru.
Możliwość korzystania z toalet w autokarach, ze względu na ich
małą pojemność oraz komfort podróżowania jest ograniczona do
sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzystanie z toalet publicznych podczas przerw w podroży i zabranie ze sobą drobnych monet (bilonu) na związane z tym płatności.
Obsługa może odmówić zabrania na pokład autobusu osób nietrzeźwych.
Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przejazdu.
Nawet torby, które nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą doprowadzić do zagrożenia. W wyjątkowej sytuacji, należy zachować spokój i zwrócić uwagę na instrukcje. Kierowca wie dokładnie jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo, objaśni sposób korzystania ze sprzętu bezpieczeństwa i pomoże w prawidłowym ułożeniu bagażu podręcznego. Bezpieczeństwo pasażerów jest dla
nas najważniejsze.
Jeśli wszyscy będą działać odpowiedzialnie, to ryzyko niebezpieczeństwa będzie zredukowane do minimum i wszyscy będą mogli cieszyć się z udanego wyjazdu. Życzymy przyjemnej podróży!
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Podróżowanie od lat jest naszą inspiracją, dlatego staramy się sprostać wszelkim Państwa oczekiwaniom. Nasza firma
powstała przed siedemnastoma laty jako
firma rodzinna i w takiej też atmosferze
staramy się organizować nasze wycieczki. Cenimy sobie wysoki profesjonalizm
i odpowiedzialność. Dbamy o szczegóły,
a zarazem przywiązujemy dużą wagę do
komfortu podróży. Do Państwa dyspozycji oddajemy naszych doświadczonych
współpracowników i komfortowo wyposażone autokary marki SETRA oraz VOLVO.
Wielką wagę przykładamy również do
profesjonalnego transportu jakże ważnego dla Państwa specjalistycznego sprzętu
narciarskiego i rowerowego. Organizu-

zabrać ze sobą do domów i zachować je
w pamięci...

jemy kompleksowe wyjazdy na narty do
Austrii i do Włoch oraz cieszące się coraz
większą popularnością wycieczki rowerowe po kraju i zagranicy.
Mamy wielu zadowolonych, stałych
klientów – głównie emerytów, dla których negocjujemy najlepsze ceny. Nasza
oferta turystyczna jest dostosowana do
klientów indywidualnych i grup zorganizowanych. Zachęcamy do zapoznania
się z ofertami katalogu i być może wyboru jednej z wielu propozycji. Chętnie
służymy pomocą w wyborze i w rezerwacji.
Co może być piękniejszego, niż wędrować po świecie? Poznawać ludzI, kraje i naturę... a wspomnienia i wrażenia

ZEZWOLENIE

Wpis nr 381 do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Pomorskiego.

UBEZPIECZENIE

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA

SZANOWNI PAŃSTWO
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz katalog, w którym zamieściliśmy
propozycję wyjazdów do najatrakcyjniejszych regionów w Polsce i za granicą. Mamy
nadzieję, że przedstawione oferty będą dla
Państwa odpowiednią zachętą do lepszego poznania lub ponownego odwiedzenia
wielu ciekawych, a często nieodkrytych
miejsc w kraju, aby to nie Państwa doty-

czyły słowa znanego polskiego przysłowia“
cudze chwalicie, swego nie znacie...”.
Jesteśmy również otwarci na Państwa
propozycje wyjazdów do innych ciekawych miejsc w kraju i w Europie.
Każdą wycieczkę możemy dostosować
specjalnie do Państwa potrzeb.
Zapraszamy

Podróżuj
z nami!

Rezerwacja indywidualna

Rezerwacja grupowa
i wynajem autokarów

kom. 515 394 390
e-mail: gdynia@atstravel.pl

84-230 Rumia, ul. Ślusarska 25-27
kom. +48 605 665 838, +48 691 891 590
tel.: +48 58 671 49 59, +48 58 671 49 58
e-mail: ats@ats.gpe.pl
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KASZUBY
ZACHODNIE

TRÓJMIASTO - WĘSIORY - BYTÓW - GOTÓW
Węsiory: Kręgi Kamienne, elektrownia wodna Soszyca (najstarsza żarówka
w Polsce). Bytów: zwiedzanie miasta (Zamek - Muzeum ZachodnioKaszubskie, most nad Borują, cerkiew św. Jerzego), Wieża Lemana
w Piaśnie (pieczenie chleba, kiełbasek, wioska Gotów), Muzeum Szkoły
Polskiej w Płotowie, cmentarz leśników nad jeziorem Piaszno. Powrót do
Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

od 85 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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WARMIA
MAŁO ZNANA

TRÓJMIASTO - PASŁĘK - ORNETA - KROSNO - LIDZBARK
WARMIŃSKI - SMOLAJNY - DOBRE MIASTO - GŁOTOWO
Przejazd do Pasłęka - grodu plemienia Pogezanów, zwiedzanie zamku krzyżackiego. Niewielki
Ratusz w Ornecie z najstarszym XIV wiecznym dzwonem na Warmii. Klasztor i kościół w Krośnie miejsce kręcenia serialu o zakonnikach z Piotrem Fronczewskim w roli głównej. Zamek Biskupów
w Lidzbarku Warmińskim - siedziba wybitnych osobistości: Jan Dantyszek, Mikołaj Kopernik.
Nowa obiecująca inwestycja dla prężnego regionu - Termy Warmińskie i centrum narciarskie na
Krzyżowej Górze. Spacer po ogrodzie pałacowym w Smolajnach - dawnej rezydencji polityka,
prymasa Polski i poety Ignacego Krasickiego. Przejazd do miejsca średniowiecznego kultu i XVII
-wiecznej Kalwarii Warmińskiej w Głotowie. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

4

od 110 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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NARODOWY

TRÓJMIASTO - BYTÓW - SŁUPSK - USTKA - SMOŁDZINO
Zwiedzanie Muzeum Zachodnio - Kaszubskiego (dział etnograficzny i historyczny) na zamku w Bytowie. Zwiedzanie Zamku
Książąt Pomorskich w Słupsku, między innymi największej kolekcji grafiki Witkacego. Spacer po promenadzie do portu w Ustce. Wizyta w muzeum Smołdzińskiego Parku Narodowego. Przejazd do Muzeum Skansenu Wsi Słowińskiej w Klukach. Powrót do
Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

od 85 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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NAJDALEJ NA
PÓŁNOC

TRÓJMIASTO - ŁEBA - KROKOWA - ROZEWIE
WŁADYSŁAWOWO - PUCK - RZUCEWO
Wyjazd w godzinach porannych do Łeby. Zwiedzanie Muzeum wyrzutni rakiet
w Rąbce oraz spacer po ruchomych piaskach wydm nad brzeg morza. Przejazd do zamku w Krokowej. Zwiedzanie sali tradycji rodziny von Krockow. Wizyta w latarni w Rozewiu. Spacer po promenadzie i alei sportowców w Cetniewie, Domu Rybaka, latarni oraz domku gen. Hallera we Władysławowie. Przejazd do zamku Jana III Sobieskiego w Rzucewie. Zwiedzanie Pucka: port rybacki, molo żeglarskie i kościół NMP. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• wydatków własnych

od 75 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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POŁUDNIOWE
nr1

TRÓJMIASTO - LEŚNO - BRUSY - CHOJNICE - FOJUTOWO
Leśno - drewniany kościół z najwyższą wieżą w woj. pomorskim. Brusy:
Jaglie - spotkanie z artystą ludowym Józefem Chełmowskim, rzeźbiarzem
i malarzem prymitywistą w jego domu i pracowni . Klosnowo wyłuszczarnia
szyszek. Chojnice: zwiedzanie miasta (gotycka fara, kościół pw. WNMP,
Muzeum Ziemi Chojnickiej). Fojutowo: akwedukt - rezerwat przyrody Cisy
nad Czerską Strugą. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

od 95 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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CIECHOCINEK
TORUŃ

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Ciechocinka. Ciechocinek jest miastem o charakterze uzdrowiskowym, w którym znajduje się wiele parków, skwerów, kwietników i dywanów kwiatowych. Co roku przyjeżdża tu
wielu kuracjuszy i turystów z całej Europy. Najciekawszym zabytkiem na skalę światową są tężnie wybudowane
wg projektu Jakuba Graffa, uznane za zabytek myśli technicznej wybudowane w latach: 1824, 1833 oraz 1859.
W północnej części uzdrowiska możemy pospacerować po Parku Zdrojowym z pijalnią wód mineralnych, założonym w latach 1875 – 1876 w stylu krajobrazowym z licznymi gatunkami drzew i krzewów, którego projektantem i twórcą był Hipolit Cybulski. Możemy również podziwiać wybudowaną w roku 1926 zabytkową fontannę „Grzybek”. Przejazd do Torunia. Zwiedzanie historycznej części Starego i Nowego Miasta. Zwiedzanie miejsc
związanych z pobytem poświęconych najważniejszemu z obywateli Mikołajowi Kopernikowi, Ratusza Miejskiego z najstarszym w kraju Pocztem Królów Polskich, Dworu Artusa. Spacer do Krzywej Wieży, zabytkowych spichlerzy, kościołów; Mariackiego i św. Jana. Zwiedzimy ciekawy skansen i zajrzymy do miejsca gdzie wyrabia się
najbardziej znany specjał Torunia - toruńskie Pierniki. Kłaniając się postaciom Kargula i Pawlaka na pomniku.
Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

6

od 140 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

1 NA KRZYŻACKIM
dzień
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kod wycieczki

SZLAKU

TRÓJMIASTO - SZTUTOWO - FROMBORK - MALBORK
Przejazd i zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Sztutowie, katedry i muzeum Kopernika we Fromborku oraz możliwy spektakl
astronomiczny w obserwatorium. Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

dzień

PL
08
kod wycieczki

od 89 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

KANAŁ
ELBLĄSKI

ELBLĄG - BUCZYNIEC - PASŁĘK
Wyjazd w godzinach porannych z Trójmiasta do Elbląga. Spacer po Starówce
i po bulwarze przy rzece Elbląg. Przejazd do Buczyńca, rejs statkiem do Jelonek po najatrakcyjniejszej części Kanału Elbląskiego, zabytkowej drodze wodnej prowadzącej z Elbląga do Ostródy i Iławy, której najsłynniejszą częścią są
właśnie pochylnie. Przejazd do Pasłęka. Tu zobaczymy zamek Krzyżacki, kościół pw. św. Bartłomieja, mury miejskie z basztami oraz zabytkowe kamieniczki. Powrót do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

od 145 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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POWIŚLE
TRÓJMIASTO - KWIDZYŃ
GRUDZIĄDZ - GNIEW - PELPLIN

Zwiedzanie katedry oraz zamku krzyżackiego w Kwidzynie. Spacer po
zabytkowym grudziądzkim nabrzeżu do Cytadeli, zwiedzanie Muzeum
Miejskiego. Zwiedzanie zamku w Gniewie oraz możliwy udział w imprezie historycznej na dziedzińcu zamkowym. Zwiedzanie katedry
oraz Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

od 85 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dzień

PL
10
kod wycieczki

KASZUBY
ŚRODKOWE

TRÓJMIASTO - BĘDOMIN - KOŚCIERZYNA
ŁUBIANA - WDZYDZE
Zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Kościerzyna:
zwiedzanie miasta (Muzeum Ziemi Kościerskiej, Muzeum Parowozownia,
Muzeum Akordeonów). Fabryka Porcelany Lubiana (zwiedzanie fabryki
i sklep firmowy). Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich,
wieża widokowa nad jeziorem Wdzydze. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

8

od 79 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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LUBOSTROŃ
TORUŃ

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Lubostronia. Zobaczymy tam jedną z najpiękniejszych klasycystycznych
rezydencji w Polsce. Pałac, wybudowany w latach 1795 - 1800 przez czołowego architekta epoki klasycyzmu, autora między innymi pałacu w Dobrzycy i pałacu w Śmiełowie, Stanisława Zawadzkiego, na zlecenie Fryderyka Skórzewskiego. Najprawdopodobniej fundator życzył sobie, aby jego pałac był podobny do słynnej Villa Rotonda Andrea Palladiego w Viacenzie. Zbudowany jest na planie kwadratu, z ośmiokolumnowym portykiem wielkiego porządku i szerokimi schodami na fasadzie frontowej. Obok pałacu znajduje się klasycystyczna oficyna (stary dwór)
oraz zabudowania stajni i wozowni, również projektu Zawadzkiego, a także późniejsze neogotyckie zabudowania folwarczne. Lubostroń stał się ostoją myśli patriotycznej i życia narodowego. Pałac otoczony jest kilkudziesięciohektarowym parkiem krajobrazowym, przechodzącym płynnie w las. Projektantem parku był uznany architekt krajobrazu Teichert. Przejazd do Torunia. Zwiedzanie historycznej części Starego i Nowego Miasta. Zwiedzanie miejsc związanych z pobytem poświęconych najważniejszemu z obywateli Mikołajowi Kopernikowi, Ratusza
Miejskiego z najstarszym w kraju Pocztem Królów Polskich, Dworu Artusa. Spacer do Krzywej Wieży, zabytkowych
spichlerzy, kościołów; Mariackiego i św. Jana. Zwiedzimy ciekawy skansen i zajrzymy do miejsca gdzie wyrabia się
najbardziej znany specjał Torunia - toruńskie Pierniki. Kłaniając się postaciom Kargula i Pawlaka na pomniku. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

od 150 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dzień KASZUBY

PL
12
kod wycieczki

POŁUDNIOWE
nr2

WIELE - MYLOF - TUCHOLA
Wyjazd z Trójmiasta. Wiele: kalwaria i kościół pw. św. Mikołaja.
Odry: Kręgi Kamienne. Mylof: Zapora. Tuchola: zwiedzanie miasta (Muzeum Borów Tucholskich). Wymysłów: Muzeum Indian
Północnoamerykańskich założone przez Sat-Okha. Powrót do
Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

od 85 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd na Pola Grunwaldu,
gdzie o godz. 15.00 odbędzie się coroczna inscenizacja, upamiętniająca starcie na Polach Grunwaldzkich z 1410 roku. W tym wyjątkowym
historycznym widowisku bierze udział ok. 2 tys. rycerzy z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy, a nawet Stanów Zjednoczonych. Ich inscenizowane starcie
ogląda corocznie ponad 100 tyś. widzów. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• wydatków własnych

1

od 100 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dzień

PL
14
kod wycieczki

ŚWIĘTA LIPKA
GIETRZWAŁD

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Świętej Lipki,
zwiedzanie sanktuarium. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru zaliczany jest do najwspanialszych
obiektów późnego baroku w Polsce. Posiada zachowaną w stanie prawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Gietrzwałd - polskie Lourdes: Sanktuarium Najświętszej Marii Panny
z cudownym ołtarzem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Powrót do
Trójmiasta.
Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

10

od 130 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KALININGRAD
ROSJA
ELBLĄG - KALININGRAD

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Kaliningradu. Zwiedzanie miasta, byłego Królewca z jego pięknymi zabytkami:
Filharmonia, pełnomorski port, Muzeum Bursztynu, stare pruskie fortyfikacje. Udamy się na wyspę Knipawa, gdzie zobaczymy
Katedrę oraz znajdujący się tam grób filozofa Immanuela Kanta. Następnie Muzeum Morskie i Oceanografii gdzie oprócz
okrętu podwodnego czy żaglowca można zwiedzić także statek badawczy, który brał udział w eksploracji zatopionego
Titanica. Olbrzymie wrażenie wywierają również fortyfikacje Bastion Grolman czy Twierdza Kronprinz. Z innych obiektów
godnych zwiedzania do wyboru to: atrakcyjne Muzeum w Bramie Frydlandzkiej czy Muzeum poświęcone ostatniej wojnie
światowej. Warto odwiedzić również dawną dzielnicę willową Królewca, niemal niezniszczoną w czasie wojny. Jednodniowa
wycieczka na pewno przybliży nam tak mało znane, a tak bliskie sąsiedzkie miasto.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW

od 109 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• posiłku na trasie
• kosztu wizy

1

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dzień

PL
16
kod wycieczki

SZWAJCARIA
KASZUBSKA

TRÓJMIASTO - ŻUKOWO - CHMIELNO
WIEŻYCA - SZYMBARK
Przejazd do Żukowa, zwiedzanie: zespół poklasztorny norbertanek (kościół WNMP i Muzeum haftu kaszubskiego), najstarsza elektrownia wodna w Rutkach - Kartuzy: zespół poklasztorny kartuzów (kościół WNMP) Chmielno: Muzeum Ceramiki Neclów - Wieżyca: wieża widokowa - Szymbark Centrum Edukacji i Promocji Regionu (najdłuższa deska na świecie,
dom „Sybiraka”, dom do góry nogami i inne). Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

od 75 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KANAŁ
ELBLĄSKI
PASŁĘK – BUCZYNIEC – ELBLĄG

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Naszą wycieczkę rozpoczniemy od wizyty w Pasłęku, gdzie podczas spaceru będziemy mogli podziwiać Gotycki Zamek Krzyżacki, oraz Ratusz pochodzący z XIV w. W klimacie XIV wiecznego rynku będą mieli Państwo czas wolny na wypicie kawy. Następnie udamy się do Buczyńca skąd rozpoczniemy nasz rejs statkiem. Przepłyniemy najatrakcyjniejszą część Kanału Elbląskiego z wszystkimi pięcioma pochylniami oraz rezerwatem przyrody - jezioro
Drużno. Rejs potrwa ok. 4,5 godziny podczas którego będą mieli Państwo okazję podziwiać jedno z najwybitniejszych osiągnięć hydrotechnicznych na świecie. Jest to jedyny w Europie działający system pochylni. Umożliwia on pokonanie statkom stu metrowej różnicy poziomów wody pomiędzy jeziorem Drwęckim a Zalewem Wiślanym. Zakończenie rejsu w Elblągu, powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW

od 190 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

Aktualne terminy
wycieczek znajdują się
na stronie
www.atstravel.pl

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

1 WOKÓŁ ZALEWU
dzień

PL
18
kod wycieczki

WIŚLANEGO

FROMBORK - KRYNICA MORSKA - SZTUTOWO - STEGNA
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Fromborka, gdzie zobaczymy: Bazylikę Katedralną pw. Wniebowzięcia NMP, zbudowaną w latach 1329-1388, gotycko-barokową dzwonnicę
zwaną Wieżą Radziejowskiego, Wahadło Foucaulta - jedyny w Polsce przyrząd do obserwacji ruchu wirowego Ziemi, Wieżę Kopernika. Rejs po Zalewie Wiślanym z Fromborka do Krynicy Morskiej: Latarnia Morska. Kąty Rybackie: Muzeum Zalewu Wiślanego: na wystawach prezentowana jest głównie historia szkutnictwa i rybołówstwa nad Zalewem Wiślanym. Sztutowo: Państwowe Muzeum Stutthof. Stegna: zabytkowy Kościół NSPJ z 1681 r., którego wnętrza pokrywają piękne freski. Ściany zbudowane są z charakterystycznego połączenia drewna i czerwonej cegły, tzw.
pruskiego muru. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• opłaty za rejs statkiem
• wydatków własnych

12

od 120 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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BYDGOSZCZ

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Bydgoszczy, zwiedzanie: Stary Rynek, gotycka Fara św. Mikołaja i Marcina, pozostałości murów obronnych z basztą, zespół klasztorny, synagoga, Kanał Bydgoski, Wyspa Młyńska, Biały Spichlerz.
Rejs statkiem po Zalewie Koronowskim. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

od 120 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dzień

PL
20
kod wycieczki

GRUDZIĄDZ
CHEŁMNO

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Grudziądza, zwiedzanie:
Stare Miasto, mury miejskie z XIV/XV wieku (m.in. Brama Wodna), zespół 26
spichlerzy z XIII-XVII wieku, Góra Zamkowa z pozostałościami zamku krzyżackiego, Fara z XIII w., Barokowy Kościół Jezuicki, Cytadela - Twierdza Courbiere’a. Chełmno: Ratusz chełmiński, zbudowany w latach 1567-1572, należy do
najpiękniejszych zabytków renesansu w Polsce, monumentalny, trzynawowy
kościół gotycki pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1280-1320
z bogatym wystrojem wnętrz. Rynek z zabytkowymi kamieniczkami i spichlerze i domy z XVII i XIX w., zachowane mury obronne z 17 basztami i gotycką
bramą. Powrót do Trójmiasto.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

od 110 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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GEOTERMIA
GRUDZIĄDZ

BASENY I TĘŻNIE SOLANKOWE
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Grudziądza.
Korzystanie z kompleksu „Geotermia Grudziądz”, m.in.: Baseny
Solankowe, Tężenia Solankowa, Strefa Fitness, Gabinety Masażu,
Salon Kosmetyczny. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW

od 95 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

OFERTA GRUPOWA

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dzień

PL
22
kod wycieczki

BYDGOSZCZ
OSTROMECKO

Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Bydgoszczy. Zwiedzanie: Stary Rynek, gotycka fara św. Mikołaja i Marcina, pozostałości
murów obronnych z basztą, zespół klasztorny, synagoga, Kanał Bydgoski, Wyspa Młyńska, Biały Spichlerz. Ostromecko: Zespół Pałacowo
- Parkowy wybudowany przez rodzinę Mostowskich w pierwszej połowie XVIII w. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• wydatków własnych

14

od 120 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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TEMATYCZNE
HORTULUS
DOBRZYCA

Wyjazd z Trójmiasta przez Wejherowo. Przejazd do Dobrzycy. Pobyt w przepięknych Ogrodach Tematycznych Hortulus. Zostały one założone w 1992 roku. Obecnie do zwiedzania jest dostępnych
28 różnych ogrodów tematycznych. Łącznie zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków i odmian rośli, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. Istotą tych ogrodów jest pokazanie układu
roślin w kompozycjach ogrodowych i ich zastosowanie w poszczególnych ogrodach. Zwiedzanie
Ogrodów Hortulus, poza oczywistym kontaktem z przyrodą, dostarcza doznań natury estetycznej i duchowej. Możemy zobaczyć takie ogrody jak: japoński, francuski, śródziemnomorski, kamienny, ziołowy, warzywny, wodny, itp. Na terenie ogrodów znajdują się również grota, jaskinia,
platforma widokowa oraz liczne elementy małej architektury jak: mosty, pergole, fontanny oraz
rzeźby. Przejazd do drugiego kompleksu ogrodów Hortulus Spectabilis z labiryntem i wieżą widokową. Zobaczą Państwo m.in.: kamienny krąg, ogrody „4 pory roku”, angielskie rabaty bylinowe, oraz wiele innych. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

1

dzień

PL
24
kod wycieczki

od 125 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

TERMY
UNIEJÓW

Kompleks termalno-basenowy, oferujący gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych, jest
położony u podnóża XIV- wiecznego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. W kompleksie znajdują się
baseny kryte, otwarte oraz zespół odnowy biologicznej. Niecki zewnętrzne osłonięte są i zasilane leczniczą
solanką termalną. Takie rozwiązanie umożliwia funkcjonowanie basenów przez cały rok - niezależnie od
pogody. W kompleksie mieści się również basen solankowo - uzdrowiskowy z ciepłą wodą oraz niezależny
basen wewnętrzny z częścią ogólną i dziecięcą. Powierzchnia łączna lustra wody we wszystkich strefach to
aż niemal 1500 m2. Termy Uniejów są miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. A wybierać można
spośród: pływalni, gorących solanek, basenu i komory lodowej, saun i gabinetów masażu, zjeżdżalni, dysz,
biczy wodnych, jacuzzi i innych atrakcji wodnych.
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Uniejowa. Korzystanie z atrakcji Kompleksu
Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”. Ok. godz. 18 wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od150 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

15

2

dni

PL
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CZĘSTOCHOWA
LICHEŃ

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Częstochowy, Sanktuarium Jasnogórskie: Bazylika p.w. Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej, Kaplica Cudownego Obrazu, Skarbiec, Arsenał - Zbrojownia, Wały Jasnogórskie, czas wolny,
możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej. Udział w Apelu Jasnogórskim.
Dzień 2:
Przejazd do Lichenia, spacer po terenie Sanktuarium: Bazylika, Golgota, źródełko,
Kościół św. Doroty, Las Grąbliński, czas wolny. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• 1 śniadanie i 1 obiadokolację
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

2

od 470 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni

PL
26
kod wycieczki

FRYDERYK CHOPIN
I MARIA WALEWSKA

SZLAK FRYDERYKA CHOPINA – ŚLADAMI MARII WALEWSKIEJ
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Walewic: zwiedzanie klasycystycznego pałacu z końca XVIII wieku. Kiernozia: dawny majątek Łączyńskich, kościół parafialny, w którym
została pochowana Maria Walewska. Paprotnia: wizyta w Kuźni Napoleońskiej, przypuszczalnym
miejscu pierwszego spotkania Napoleona Bonaparte z Marią Walewską - możliwość skosztowania specjałów kuchni staropolskiej (fakultatywnie). Niepokalanów: franciszkański klasztor, sanktuarium „Gród Maryi”, Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, Muzeum św. Maksymiliana M. Kolbego. Przejazd w okolice Warszawy.
Dzień 2: Warszawa: Muzeum Fryderyka Chopina, Pałac Ostrogskich, Koncert Chopinowski w Łazienkach Królewskich. Przejazd do Żelazowej Woli, zwiedzanie: Dworek i park - miejsce urodzenia
Fryderyka Chopina. Brochów: gotycki kościół obronny, miejsce chrztu Fryderyka Chopina i ślubu
jego rodziców. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków i wydatków własnych

16

od 450 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

2

dni
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STATKIEM
PO MAZURSKICH
JEZIORACH

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Giżycka, rejs statkiem Żeglugi Mazurskiej z Giżycka do Mikołajek po pięknych mazurskich jeziorach.
Czas wolny.
Dzień 2:
Dalsza część rejsu statkiem z Mikołajek do Rucianego Nidy. Podczas rejsów
przepływamy przez jeziora: Niegocin, Jagodne, Tałty, Mikołajskie, Bełdany,
Guzianka, przepłyniemy mazurskimi kanałami oraz pokonamy śluzy. Powrót
do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

2

dni

PL
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od 395 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

BORNE
SULINOWO

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Bornego Sulinowa. Zwiedzimy z przewodnikiem
miejsca, które są owiane tajemnicami. Przewodnik to mieszkaniec sąsiedniej miejscowości, który w okresie stacjonowania wojsk radzieckich penetrował owe tereny. W szczegółach opowie co i gdzie znajdowało się na tych
tajnych terenach. Zaczniemy od miejsc szczególnych w Bornem Sulinowie takich jak: osiedle bloków mieszkalnych typu Leningrad, budynek aresztu wojskowego, bunkry, Dom Oficera, Willa gen. Dubynina, pozostałości willi gen. Heinza Guderiana. Dalej udamy się z latarkami w dłoniach w podziemne korytarze bunkru umiejscowionego na górze Śmiadowskiej. Łączna długość podziemnych korytarzy, które będziemy z wami zwiedzać
to ponad 250 metrów. Zatrzymamy się na cmentarzu radzieckim z „pepeszą”, na którym znajduje się 348 mogił. Następnie udamy się poligonową drogą, wzdłuż największych wrzosowisk w Europie i odwiedzimy słynne
„Miasto Widmo” – Kłomino, które z roku na rok przeobraża się w zgliszcza. Z Kłomina przejedziemy do Brzeźnicy – Kolonii, gdzie w głębi lasu znajdują się silosy atomowe użytkowane przez Rosjan. Są to dwa dobrze zamaskowane magazyny w których Rosjanie trzymali głowice jądrowe do swoich rakiet. Dzień 2: Dalszy pobyt na
terenie Bornego Sulinowa i korzystanie z atrakcji: Przejażdżki zabytkowymi militarnymi pojazdami, a ponadto
będą mogli Państwo spróbować swoich sił w strzelaniu z broni typu paintball, wiatrówki, asg, strzelaniu z łuku
do tarczy, itp. Powrót do Wejherowa przez Trójmiasto.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• korzystania z atrakcji militarnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 380 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ZAMKI I PAŁACE
ZIEMI KALISKIEJ

KALISZ - OPATÓWEK - LEWKÓW - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Kalisza - jednego z najstarszych miast
w Polsce, zwiedzanie: starówka z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, fragmenty murów miejskich, ratusz, katedra św. Mikołaja, kościół Franciszkanów, kolegiata św. Józefa. Opatówek - Muzeum Włókiennictwa, dawniej klasycystyczna fabryka sukna, Muzeum Historii Przemysłu.
Dzień 2: Przejazd do Lewkowa: zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego rodu Lipskich. Ostrów
Wielkopolski - zwiedzanie miasta: Stare Miasto, rynek, dawny zbór ewangelicki - wzniesiony
w konstrukcji szachulcowej w 1778 roku, synagoga w stylu mauretańskim. Sobótka: zwiedzanie
wczesnogotyckiego kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Gołuchów: zobaczymy Zamek
Leszczyńskich, zbudowany w stylu neorenesansu francuskiego. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 1 nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• 1 śniadanie i 1 obiadokolację
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wydatków własnych

2

od 450 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni
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ZAMKI
I TWIERDZE
WARMII I MAZUR

LIDZBARK WARMIŃSKI - STOCZEK KLASZTORNY - GIŻYCKO
RYN - GIERŁOŻ - KĘTRZYN

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Lidzbark Warmiński: zwiedzanie Zamku Biskupów Warmińskich. Stoczek Klasztorny: Sanktuarium Maryjne, miejsce więzienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Giżycko: zwiedzanie Twierdzy Boyen.
Dzień 2:
Ryn: Zamek Krzyżacki z XIV w.. Gierłoż: Wilczy Szaniec – zwiedzanie głównej kwatery Hitlera z czasów II Wojny Światowej, Park Miniatur Warmii i Mazur. Kętrzyn: Zamek
i Muzeum im. W. Kętrzyńskiego. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 1 nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• 1 śniadanie i 1 obiadokolację
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków i wydatków własnych

18

od 395 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

2

dni
GNIEZNO
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TRÓJMIASTO - SZLAK PIASTOWSKI

Dzień 1:
Przejazd do Biskupina w którym zwiedzamy rekonstrukcję prehistorycznej osady i dalszy przejazd
do Inowrocławia. Zwiedzanie Kruszwicy, Mysiej Wieży oraz romańskiego kościoła w Strzelnie. Nocleg
w okolicy Gniezna.
Dzień 2
Gniezno. Zwiedzanie katedry oraz Muzeum Archidiecezji lub Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Spacer przez Stare Miasto do ratusza. Przejazd do kolebki Państwa Polskiego do Ostrowa Lednickiego.
Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

od 325 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

2

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni
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WROCŁAW
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Wrocław - zwiedzanie miasta: Ostrowa Tumskiego, Katedry
św. Jana Chrzciciela. Wieczorny spektakl fontanny multimedialnej. Nocleg.
Dzień 2
Zwiedzanie Wrocławia: Ratusz, Bazylika św. Elżbiety, Opera, Promenada Staromiejska, Bastion Sakwowy, Synagoga pod Białym Bocianem, Uniwersytet, Panorama Racławicka oraz Muzeum Narodowe. Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 449 zł/os.
OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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POZNAŃ
KÓRNIK - ROGALIN

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Poznania – zwiedzanie miasta: Zamek Królewski, Stary Rynek ze
słynnym ratuszem, Bazylika Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
Ostrów Tumski - Bazylika Archikatedralna, Collegium Minus.
Dzień 2: Kórnik - zamek z XV wieku. Rogalin - barokowo-klasycystyczny pałac i park (zwiedzanie uzależnione od prac remontowych). Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolację
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

od 450 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

2

dni

PL
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KRAKÓW
STOLICA MAŁOPOLSKI

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Krakowa. Wieczorny spacer po Starym Mieście.
Dzień 2
Zwiedzanie Starówki Krakowskiej. Spacer Drogą Królewską ze zwiedzaniem od Placu Grunwaldzkiego: Barbakan, Kościół Mariacki i Sukiennice na Krakowskim Rynku do Akademii Papieskiej i kościoła
św. Franciszka z Asyżu. Zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego, Katedry Wawelskiej i Zamku Królewskiego.
Spacer uliczkami żydowskiego Kazimierza. Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

20

od 495 zł/os.
OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ŁÓDŹ
WIELCY ŁODZIANIE
ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Łodzi. Zwiedzanie Łodzi, Temat I - Wielcy Łodzianie. Muzeum Miasta Łodzi - galerie
poświęcone: Tuwimowi, Rubinsteinowi, Reymontowi, Karskiemu, Dedecijusowi, Edelmanowi, Kosińskiemu. Pomniki sławnych Łodzian
na Piotrowskiej: Ławeczka Tuwima, Kufer Reymonta, Fortepian Rubinsteina, stolik przemysłowców. Cmentarz Żydowski - miejsce
pochówku Maurycego Trębacza, rodziców Artura Rubinsteina i Juliana Tuwima, ojca Aleksandra Tasmana, mauzolea zasłużonych rodów
fabrykanckich. Park ocalałych - ławeczka Karskiego. Przejazd do hotelu.
Dzień 2: Temat II - Łódź przemysłowa. Skansen miejskiej architektury drewnianej oddaje klimat miasta z początku XIX w. Muzeum
Papiernictwa, pracownia ceramiki, wyrobów z sizalu i piekarenka. Centralne Muzeum Włókiennictwa - fabryka L. Geyera, najstarsza łódzka
fabryka. Księży Młyn - zachowana XIX-wieczna zabudowa kompleksu fabryczno - mieszkaniowego. Fabryczne obiekty na ul. Piotrkowskiejspacer. Fabryka Izraela Poznańskiego - dziś nowoczesna Manufaktura. Powrót do Trójmiasta

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

2

od 365 zł/os.
OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni
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WARSZAWA
ŻELAZOWA WOLA - WARSZAWA

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Sochaczewa i Żelazowej Woli. Zwiedzanie Dworku
i Muzeum Chopina. Nocleg w okolicach Warszawy.
Dzień 2: Przejazd Traktem Królewskim: Al. Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście. Zwiedzanie Starego Miasta, Archikatedra św. Jana i kościół Jezuitów Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Zwiedzanie Zamku Królewskiego. Spacer po Warszawskich Łazienkach. Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• śniadanie i obiadokolacja
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 465 zł/os.

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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SUWALSZCZYZNA

AUGUSTÓW - SEJNY - WIGRY - SUWAŁKI - STUDZIENICZNA
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Augustowa, zwiedzanie miasta: Bazylika NSPJ, Rynek Zygmunta Augusta i kamienice, wypoczynek nad jeziorem.
Dzień 2: Studzieniczna: Sanktuarium, studzienka, pomnik papieża Jana Pawła II. Sejny: Muzeum
Ziemi Sejneńskiej, Klasztor Podominikański. Wigry: zwiedzanie pokamedulskiego zespołu klasztornego na półwyspie Jez. Wigry: kościół, plebania, refektarz, wieża zegarowa. Stary Folwark: Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: dom Marii Konopnickiej, kościół św. Aleksandra.
Dzień 3: Rejs Statkiem po Kanale Augustowskim, Mikołajki: czas wolny. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

od 615 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
•napoi do posiłków
• wydatków własnych

3

dni
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KRAKÓW

STARE MIASTO - WAWEL - KAZIMIERZ - WIELICZKA
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Krakowa. Żydowska dzielnica Kazimierz: Stara Synagoga - Muzeum Judaistyczne, Kościół na Skałce - Panteon Narodowy z kryptami zasłużonych Polaków.
Dzień 2: Dalsze zwiedzanie Krakowa. Wzgórze Wawelskie: Katedra św. Stanisława i Wacława,
Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Zamek na Wawelu, Smocza Jama, przejście Plantami, Pałac
Biskupi przy ul. Franciszkańskiej - „Okno Papieskie” - miejsce przemówień Jana Pawła II i Benedykta XVI, Stare Miasto - Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice.
Dzień 3: Przejazd do Wieliczki: zwiedzanie kopalni soli z przewodnikiem. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

22

od 690 zł/os.

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

3

dni

ŚLADAMI
ŻUBRA

PL
39
kod wycieczki

PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Nowogród: zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu Kurpiowskiego. Hajnówka: Sobór św. Trójcy, przejazd do Białowieży.
Dzień 2:
Zwiedzanie Puszczy Białowieskiej z przewodnikiem, Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego - Rezerwat Pokazowy Żubrów, Szlak Dębów Królewskich, rezerwat ścisły.
Dzień 3:
Tykocin: Synagoga z XVII wieku, Dom talmudyczny - Muzeum Kultury Żydowskiej, wizyta w restauracji żydowskiej (fakultatywnie), Kościół św. Trójcy. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

3

dni

PL
40
kod wycieczki

od 590 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

KULTURA
I RELIGIE
WSCHODU

KRUSZYNIANY - KRYNKI - BOHONIKI - SOKÓŁKA
TYKOCIN - SUPRAŚL - BIAŁYSTOK
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd na Podlasie. Supraśl: Zespół Prawosławnego
Męskiego Monasteru pw. Zwiastowania NMP, Muzeum Ikon. Białystok: Pałac i park Branickich, Zespół
Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, Rynek Miejski, ratusz z wieżą zegarową, Cekhauz, Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy. Dzień 2: Kruszyniany: wieś tatarska, Meczet, wizyta w „jurcie tatarskiej”.
Krynki: Cerkiew Prawosławna pw. Narodzenia Bogarodzicy, Synagoga, cmentarz żydowski. Bohoniki:
drewniany Meczet z przełomu XIX i XX wieku oraz Mizar - największy cmentarz muzułmański w Polsce. Sokółka: Muzeum Tatarskie. Święta Woda: Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, powrót do Białegostoku. Dzień 3: Tykocin: Synagoga z XVII wieku, Dom talmudyczny - Muzeum Kultury Żydowskiej,
wizyta w restauracji żydowskiej (fakultatywnie). Nowogród: Zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 590 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

23

3

dni

PL
41
kod wycieczki

WROCŁAW
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Wrocławia. Zakwaterowanie, wieczorny
spacer po historycznym centrum oraz spektakl fontanny multimedialnej.
Dzień 2: Wrocław - zwiedzanie miasta: Ostrów Tumski, Katedra św. Jana Chrzciciela, Ogród Japoński
lub Botaniczny, Ratusz, Bazylika św. Elżbiety, Opera, Promenada Staromiejska, Bastion Sakwowy, Synagoga pod Białym Bocianem, Uniwersytet, Aula Leopoldyna.
Dzień 3: Zwiedzanie Muzeum Narodowego oraz Panoramy Racławickiej. Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

od 599 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

3

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni

PL
42
kod wycieczki

WIELCY ŁODZIANIE
ŁÓDŹ FABRYKANCKA
ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA
TRÓJMIASTO - ŁÓDŹ

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Łodzi. Zwiedzanie Łodzi, Temat I - Wielcy Łodzianie. Muzeum Miasta Łodzi - galerie poświęcone;
Tuwimowi, Rubinsteinowi, Reymontowi, Karskiemu, Dedecijusowi, Edelmanowi, Kosińskiemu. Pomniki sławnych Łodzian na Piotrowskiej; Ławeczka
Tuwima, Kufer Reymonta, Fortepian Rubinsteina, Stolik przemysłowców. Cmentarz Żydowski - miejsce pochówku Maurycego Trębacza, rodziców Artura
Rubinsteina i Juliana Tuwima, ojca Aleksandra Tasmana, mauzolea zasłużonych rodów fabrykanckich. Park ocalałych - ławeczka Karskiego. Przejazd do
hotelu. Dzień 2: Wizyta w Łódzkiej filmówce PWSFT i T, Księży Młyn - plan filmowy Ziemi Obiecanej, Aleja Gwiazd na Piotrkowskiej. Łódź fabrykancka
- Pałac Izraela Poznańskiego - największy pałac fabrykancki w Polsce, Pałace i rezydencje - spacer ul. Piotrkowską. Łódź secesyjna: willa Kindermanna,
willa Herbsta, pałac Poznańskiego. Śladami wielkich Żydów - Radegast - oryginalny budynek stacji kolejowej - miejsce martyrologii Żydów, Cyganów
- pomnik, mauzoleum. Park ocalałych, jedyny w Polsce park poświęcony pamięci tych, którzy przeżyli Litzmannstadt Getto. Dzień 3: Temat II - Łódź
przemysłowa. Skansen miejskiej architektury drewnianej - oddaje klimat miasta z początku XIX w. Muzeum Papiernictwa, pracownia ceramiki, wyrobów
z sizalu i piekarenka. Centralne Muzeum Włókiennictwa - fabryka L. Geyera, najstarsza łódzka fabryka. Księży Młyn - zachowana XIX-wieczna zabudowa
kompleksu fabryczno - mieszkaniowego. Fabryczne obiekty na ul. Piotrkowskiej- spacer. Fabryka Izraela Poznańskiego - dziś nowoczesna Manufaktura.
Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

24

od 549 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

3

dzień LUBLIN

ZAMOŚĆ
KOZŁÓWKA

PL
43
kod wycieczki

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Lublina. Zwiedzanie miasta:
Zamek Królewski z Muzeum Okręgowym, Stare Miasto, Rynek z zabytkowymi kamieniczkami, Ratusz, Trybunał Koronny, Katedra, Brama Krakowska.
Dzień 2: Lublin: zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku. Przejazd do Zamościa:
Muzeum Zamojskie, Ratusz – manierystyczno-barokowy, z pięknymi schodami wachlarzowymi z XVIII wieku, Rynek Wielki wraz z okalającymi kamienicami, Rynek Solny z kamienicami z podcieniami, m.in. kamienica „Dom Rabina” z połowy XVII wieku, założenia miejskie.
Dzień 3: Przejazd do Kozłówki: zwiedzanie Muzeum Zamoyskich. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

3

dni

PL
44
kod wycieczki

od 690 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

POMORZE
ZACHODNIE

SZCZECIN - MIĘDZYZDROJE - ŚWINOUJŚCIE - WOLIN - UZNAM
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta przez Wejherowo. Szczecin: zobaczymy stare miasto, ratusz, kościół
św. Jana Ewangelisty, Zamek Książąt Pomorskich, Długi Most, Wały Chrobrego. Dzień 2: Świnoujście: spacer po mieście, latarnia morska, ratusz. Uznam: zwiedzanie zabytkowych miejscowości
wypoczynkowych i uzdrowiskowych, m.in. Heringsdorf, Bansin oraz Albeck. Międzyzdroje: Aleja Gwiazd, park zdrojowy, spacer po molo. Dzień 3: Wolin: ruiny kościoła św. Jerzego, ruiny kościoła św. Mikołaja, pozostałości murów obronnych. Kamień Pomorski: pozostałości murów miejskich z Bramą Wolińską, romańsko - gotycki kościół NMP i św. Jana Chrzciciela z cennymi organami mającymi 47 głosów i 3300 piszczałek, pałac biskupi, ratusz. Niechorze: latarnia morska, Park
Miniatur Latarni Morskich. Trzebiatów: Pałac - Rezydencja w stylu klasycystycznym z XVIII w. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 590 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

25

3

dni
WARSZAWA

PL
45
kod wycieczki

MAZOWSZE
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Sochaczewa i Żelazowej Woli. Zwiedzanie Dworku i Muzeum Chopina.
Spacer po parku. Nocleg w okolicach Warszawy.
Dzień 2: Przejazd Traktem Królewskim, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Al. Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście. Zwiedzanie Starego Miasta, Archikatedry św. Jana i kościoła Jezuitów Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Zwiedzanie Zamku Królewskiego. Spacer po Warszawskich Łazienkach.
Dzień 3: Przejazd i zwiedzanie Pałacu oraz ogrodów Wilanowa, kościoła św. Anny oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie. Przejazd do Sulejówka, spacer pod dworek Piłsudskiego i jego pomnik. Powrót do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

od 575 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

3

dni

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

KOŚCIOŁY
POKOJU

PL
46
kod wycieczki

ŚWIDNICA - JAWOR - LUBIĄŻ - ZŁOTORYJA - LEGNICA
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Świdnicy: Kościół Pokoju - największy
kościół drewniany w Europie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, mogący pomieścić ok. 5 tyś. osób, Katedra pw. św. Stanisława i Wacława, spacer po mieście.
Dzień 2: Zamek Książ: zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do Jawora: zwiedzanie Ewangelicko - Augsburskiego Kościoła Pokoju wpisanego na Listę UNESCO. Złotoryja: Muzeum Złota, przejazd do Legnicy, spacer po mieście.
Dzień 3: Legnica: Zamek Piastowski - jeden z najstarszych zamków w Polsce. Lubiąż: klasztor pocysterski - jedna z najstarszych budowli tego typu w Europie. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

26

od 695 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

3

dni

PL
47
kod wycieczki

HORTULUS
BORNHOLM

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych. Przejazd do Dobrzycy – zwiedzenie Ogrodów Hortulus, które zostały założone 1992
roku. Łącznie gromadzą ponad 6 tysięcy odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne i unikalne. Powierzchnia ogrodów to ponad 4 ha. Zwiedzanie ogrodów, które poza oczywistym kontaktem z przyrodą, dostarczają doznań natury estetycznej i duchowej. Przejazd do Centrum
Zdrowia i Relaksu Verano w Kołobrzegu usytuowanym w parku nadmorskim w odległości 100 metrów od morza w strefie uzdrowiskowej.
Ośrodek wkomponowany jest w unikalną i bujną zieleń. Zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer z przewodnikiem po Kołobrzegu, czas
wolny.
Dzień 2: Śniadanie. Pobyt w Centrum Zdrowia i Relaksu Verano, korzystanie z oferty ośrodka, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. Możliwość
skorzystania z wycieczki fakultatywnej.
Dzień 3: Śniadanie. Pobyt w Centrum Zdrowia i Relaksu Verano, wykwaterowanie z ośrodka. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

od 380 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczki fakultatywnej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA
BORNHOLM
Śniadanie, wypłynięcie statkiem na Bornholm
z Kołobrzegu w godzinach porannych. Przypłynięcie do Nexo. Wyjazd autokarem na wycieczkę objazdową po Bornholmie, zwiedzimy m.in. w miasteczku Arsdale XIX wieczny wiatrak – jeden
z ostatnich w Danii czynnych wiatraków, wzniesiony 1877 roku. Jego sercem są trzy kamienne żarna, każde o wadze ok. 1,5 tony. Miasteczko Svaneke, pełne starych, urokliwych uliczek,
różnych galerii, sklepików oraz warsztatów artystycznych. Dalej dojazd do Osterlas Kirke – jedne-

go z czterech istniejących na wyspie kościołów rotundowych. Owiane tajemnicą Templariuszy kościoły, rozbudzą wyobraźnię zwiedzających i urzekają swoją niepowtarzalną architekturą. Przejazd
do Gudejem – miasteczka z największym w Danii holenderskim wiatrakiem. Znajduję się też tutaj jedna z najlepszych na wyspie wędzarni, serwująca różne owoce morza: polecamy bufet rybny! Dalej pojedziemy do Hammershus – największego w Skandynawii zespołu ruin średniowiecznego zamku. Jego budowę rozpoczęto w I połowie
XIII w. Dalsza część wycieczki, to przejazd przez

lasy Almindingen, miasteczko Aakirkeby – dawną stolicę wyspy z XII – wiecznym kościołem Aa
Kirke. Wypłynięcie z portu Nexo, obiadokolacja
na statku w drodze powrotnej do Kołobrzegu. Powrót do Centrum Zdrowia i Relaksu Verano, nocleg. (300 zł/os.)

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

27

3

dni

PL
48
kod wycieczki

SANDOMIERZ
GRÓD KRÓLEWSKI
OPATÓW - BARANÓW SANDOMIERSKI

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Opatowa. Zobaczymy: pozostałości murów obronnych wraz z Bramą Warszawską, Kolegiata św. Marcina wraz z unikatowym Lamentem Opatowskim – jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce, podziemna trasa turystyczna powstała na bazie XV-XVI w. piwnic kupieckich, przejazd do Sandomierza. Dzień 2: Sandomierz: zobaczymy najstarszy i najcenniejszy Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem św. Jakuba z początku XIII w., Bazylikę Katedralną z XIV w., ze wspaniale zachowaną polichromią, renesansowy
Ratusz, uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, zamek Kazimierzowski – dawną siedzibę królów i książąt Polski, Podziemną Trasę Turystyczną, Bramę Opatowską zbudowaną w XIV - XVI w. - jedną
z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce, Dom Długosza – Muzeum Diecezjalne, Pałac Biskupi. Dzień 3: Przejazd do Baranowa Sandomierskiego – renesansowy zamek Leszczyńskich, zwany „Małym Wawelem”. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

4

od 695 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni
ROZTOCZE

PL
49
kod wycieczki

ZAMOŚĆ - KRASNOBRÓD - SUSIEC - SZCZEBRZESZYN
KRASNYSTAW - ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd na Zamościa. Spacer po mieście. Dzień 2:
Krasnobród - zwiedzanie: Barokowy kościół i klasztor z XVII w. ufundowany przez Królową Marysieńkę Sobieską, Muzeum Przyrodnicze. Susiec: Szumy na Tanwi. Górecko Kościelne: zabytkowy
Kościół św. Stanisława. Guciów: zagroda - Muzeum. Dzień 3: Szczebrzeszyn: spacer po mieście,
Pomnik chrząszcza. Zwierzyniec: Ośrodek Muzealny Roztoczańskiego PN z multimedialną prezentacją. Spacer z przewodnikiem po Roztoczańskim Parku Narodowym: rez. Bukowa Góra, Stawy Echo, platformy widokowe, hodowla Konika Polskiego, Kościółek na wodzie. Zwiedzanie zabytkowych wnętrz Browaru Perła w Zwierzyńcu. Dzień 4: Krasnystaw: Pałac Biskupi z XVII w., Poaugustiańskie Zespoły Klasztorne, Muzeum Regionalne. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków i wydatków własnych

28

od 890 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

4

dni
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kod wycieczki

PUSZCZA
BIAŁOWIESKA

TRÓJMIASTO - TYKOCIN - PENTOWO - SUPRAŚL - BIAŁOWIEŻA
GRABARKA - BIAŁYSTOK - TRÓJMIASTO
Dzień 1: Przejazd do Tykocina, zwiedzanie: Wielka Synagoga, Muzeum Kultury Żydowskiej, kościół św. Trójcy. Zakwaterowanie w okolicy Białegostoku.
Dzień 2: Zwiedzanie Supraśla: Muzeum Ikon, klasztor prawosławny, Królowy Most (miejsce akcji filmu – ”U Pana Boga za piecem”), Pentowo - Europejska Stolica Bociana, wsie tatarskie, Bohoniki, Kruszyniany, Sanktuarium Maryjne w Świętej Wodzie, Góra Krzyży.
Dzień 3: Zwiedzanie Puszczy Białowieskiej, Cerkiew św. Mikołaja, Muzeum Parku Narodowego w Białowieży. Hajnówka - Skansen Żubra,
wizyta w skansenie budownictwa ludowego. Zwiedzanie Białegostoku: Pałac Branickich, zabytkowy Rynek, Stary Kościół Farny.
Dzień 4: Wyjazd w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• opieka pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

od 685 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

4

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni

PL
51
kod wycieczki

PODLASIE
PRZEŁOMY
DOLNEGO BUGU

WĘGRÓW - JANÓW PDLASKI - KODEŃ - GRABARKA
KOSTOMŁOTY - DROHICZYN - BIAŁA PODLASKA
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Węgrów: Barokowa Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, dzieło słynnego architekta Tylmana z Gameren.
We wnętrzu zachowały się wspaniałe malowidła florenckiego malarza Michała Anioła Palloniego. W zakrystii możemy zobaczyć „Lustro Twardowskiego”
– owiane tajemnicami zwierciadło z XVI w. Przejazd do wsi Bubel-Łukowiska. Dzień 2: Kostomłoty: jedyny w Polsce kościół neounicki pw. św. Nikity. Kodeń: Sanktuarium Maryjne z cudownym Obrazem Madonny Podlasia skradzionym z Rzymu przez Mikołaja Sapiechę. Jabłeczna: Monaster św. Onufrego
z cennymi ikonami św. Onufrego i Bożej Matki Jabłeczyńskiej. Włodawa – miasto trzech kultur i religii: „Czworobok” – budowla w kształcie kwadratu z dziedzińcem – unikatowy zabytek z zabytkowymi kramami i jatkami. Wielka Synagoga wzniesiona w 1764 r., ufundowana przez rodzinę Czartoryskich. Cerkiew Prawosławna Narodzenia NMP z wystrojem bizantyńsko – ruskim. Barokowy Kościół pw. św. Ludwika oraz klasztor Paulinów. Biała Podlaska: Spacer
po ogrodzie Zespołu Pałacowo – Parkowym Radziwiłłów. Dzień 3: Janów Podlaski – znana na całym świecie wieś z najstarszą stadniną koni z 1817r. Odbywają się tutaj coroczne aukcje koni krwi arabskiej przyciągające hodowców z kraju i zagranicy. Pratulin: Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich – Unitów. Grabarka – centrum polskiego prawosławia: Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Święta Góra Krzyży. Dzień 4: Drohiczyn – spacer po mieście: kościół franciszkanów, pojezuicka katedra Trójcy Przenajświętszej, klasycystyczna cerkiew św. Mikołaja, panorama Bugu z Góry Zamkowej. Powrót
przez Trójmiasto do Wejherowa.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 850 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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dni
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kod wycieczki

POGÓRZE
PRZEMYSKIE
I BIESZCZADY

TRÓJMIASTO - RZESZÓW - ŁAŃCUT - BOLESTRASZYCE
PRZEMYŚL - KRASICZYN - SANOK - KROSNO
Dzień 1: Przejazd do Rzeszowa. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 Zwiedzanie miasta Rzeszów: Kościół Farny, Sanktuarium, Bazylika Ratusz, filharmonia, letni pałac Lubomirskich. Przejazd do
Łańcuta, zwiedzanie zamku Łańcut. Bolestraszyce - Arboretum. Przejazd do hotelu.
Dzień 3: Zwiedzanie Przemyśla: Rynek, Archikatedra, „San Rideau” Fort XIII Twierdzy Przemyśl, Zamek Kazimierza Wielkiego. Krasiczyn
- Zespół Pałacowo-Parkowy. Przejazd do Sanoka - Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen lub Muzeum Historyczne Zdzisława
Beksińskiego.
Dzień 4: Wyjazd w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

od 795 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

4

dni

PL
53
kod wycieczki

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

KRAINA
KAMIENIA
PASIASTEGO

TRÓJMIASTO - NAŁĘCZÓW - PUŁAWY - KOZŁÓWKA - KAZIMIERZ
DOLNY - KRZEMIONKI - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Dzień 1: Przejazd do Nałęczowa. Zakwaterowanie w okolicy. Wieczorny spacer po Parku Zdrojowym.
Dzień 2: Zwiedzanie uzdrowiska. Zwiedzanie Muzeum Bolesława Prusa oraz Muzeum Stefana Żeromskiego i Pałacu Małachowskich. Przejazd do Puław, zwiedzanie Pałacu Czartoryskich oraz Zamojskich i Muzeum Komunizmu w Kozłówce.
Dzień 3: Przejazd do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie zabytkowego Rynku i kościoła św. Jana Chrzciciela. Spacer do XIII
wiecznego zamku i panorama Wisły z Baszty. Zwiedzanie: Muzeum Zamkowe lub Muzeum Nadwiślańskie. Przejazd do Krzemionek. Zwiedzanie neolitycznej kopalni kamienia pasiastego w Krzemionkach. Spacer po starówce Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dzień 4: Wyjazd w kierunku Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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od 795 zł/os.

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

4

dni

SZLAK
ORLICH
GNIAZD

PL
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kod wycieczki

OD CZĘSTOCHOWY DO KRAKOWA
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Częstochowy - zwiedzanie Jasnej
Góry: Bazylika pw. Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej, Kaplica Cudownego Obrazu, Skarbiec, Wały Jasnogórskie. Dzień 2: Zwiedzanie Zamków Jury Krakowsko - Częstochowskiej: Olsztyn k/Częstochowy - ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku. Zamek w Bobolicach, Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - największy i najpiękniejszy zamek Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Dzień 3: Pieskowa Skała: zamek z XIV wieku, Ojcowski Park Narodowy - Dolina Prądnika, Maczuga Herkulesa. Ojców: zamek, Grota Łokietka. Przejazd do Krakowa. Dzień 4: Zamek
Wawel – górujący nad miastem na wzgórzu nieopodal Wisły jest bez wątpienia najważniejszym
z zamków znajdujących się na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej. Był siedzibą książęcą jeszcze na długo przed powstaniem państwa polskiego, a pierwsi Piastowie osiedlili się tu już na początku X wieku. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

od 840 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków i wydatków własnych

4

dni

PL
55
kod wycieczki

POLSKO-CZESKI
EUROREGION
GRANICZNY
„PRADZIAD”

TRÓJMIASTO - OPOLE - GÓRA ŚW. ANNY - GŁUBCZYCE
MOSZNA - NYSA - SUMPERK - JESENIK - KRALIKI - PACZKÓW
Dzień 1: Przejazd w okolice Opola, spacer po Opolu. Zakwaterowanie.
Dzień 2: Zwiedzanie Opola: Stare Miasto, Katedra św. Krzyża, Wieża Piastowska - symbol Opola. Przejazd do Euroregionu Pradziad
do Jesenika, zwiedzanie miasta i Muzeum Zamkowego. Następnie przejazd przez Javornik do Paczkowa, krótki spacer. Przejazd
do hotelu.
Dzień 3: Przejazd do jednego z piękniejszych zamków Polskich o licznych wieżach w Mosznej. Zwiedzanie Góry św. Anny, Muzeum Umocnień i centrum grodu w Nysie, Bazyliki - Bastionu św. Jadwigi i Fortu Wodnego. Muzeum Piastów Śląskich i Zamku Książęcego w Brzegu.
Dzień 4: Wyjazd w kierunku Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

od 749 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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MAŁOPOLSKA

TRÓJMIASTO - BOCHNIA
JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA - CZĘSTOCHOWA
Dzień 1: Przejazd w okolice Kielc na nocleg.
Dzień 2: Przejazd do Bochni, zwiedzanie najstarszej w Polsce XIII w. kopalni soli w Bochni.
Dzień 3: Przejazd doliną Prądnika zwiedzanie najaktrakcyjniejszych miejsc Jury Krakowsko - Częstochowskiej oraz zamków
w Ojcowie i Pieskowej Skale. Przejazd w okolice Częstochowy na nocleg.
Dzień 4: Spacer do bazyliki i klasztoru na Jasnej Górze ze zwiedzaniem. Wyjazd w Kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP

od 730 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

4 SZLAKIEM WINA
dni LUBUSKIM

PL
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kod wycieczki

I MIODU

TRÓJMIASTO - MIERZĘCIN - ŚWIEBODZIN - ZIELONA GÓRA
ŻAGAŃ - MIŚNIA

Dzień 1: Przejazd do Mierzęcina, zwiedzanie pałacu, trzeciej z największych w Polsce winnic i winiarni oraz zabytków sakralnych Świebodzina. Nocleg
w okolicy Wolsztyna. Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie Starego Miasta w Zielonej Górze, palmiarni, Muzeum Wina, Skansenu w Ochli. Przejazd do Żagania.
zwiedzanie Zamku Książęcego Wallensteina obecnie barokowego pałacu z XIII w. Zwiedzanie Oflagu jeńców Alianckich. Nocleg w okolicy Zgorzelca.
Dzień 3: Przejazd do Miśni w Niemczech. W ramach drzwi otwartych znanego ośrodka porcelany można zobaczyć przy stanowiskach pracy formierzy
i artystów, zapoznamy się z rzemieślniczą pracą fachowców. Odbędzie się również pokaz i sprzedaż porcelany po obniżonych cenach oraz dostępna
będzie bogata oferta gastronomiczna. Po południu zwiedzanie zamku Albrechtsburg wraz z przylegającą do niego wspaniałą katedrą gotycką z XIII wieku.
Miśnia - Meissen to romantyczne miasto położone nad samym brzegiem Łaby. Jego nazwę rozsławiła znana chyba na całym świecie porcelana miśnieńska,
która jest tu produkowana od 300 lat. Nocleg w okolicach Legnicy. Dzień 4: Wyjazd w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacja
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

32

od 799 zł/os.

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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PĘTLA
BIESZCZADZKA
I POGÓRZE
PRZEMYSKIE

TRÓJMIASTO - SOLINA - SANOK - USTRZYKI GÓRNE - PRZEMYŚL
JAROSŁAW - SANDOMIERZ
Dzień 1: Przejazd w okolice jeziora Solińskiego. Zakwaterowanie.
Dzień 2: Przejazd do Sanoka, zwiedzanie zabytkowego centrum i Unikalnego Skansenu budownictwa ludowego. Przejazd dużą pętlą
bieszczadzką ze zwiedzaniem: Komańcza, Wetlina, Ustrzyki Górne i przejazd do nowego centrum narciarskiego i dawnego ośrodka MSW,
miejsce internowania Lecha Wałęsy w Arłamowie.
Dzień 3: Przejazd w kierunku Przemyśla ze zwiedzaniem zamku Kazimierza Wielkiego w Krasiczynie. W Przemyślu zwiedzanie
zabytkowego centrum i Twierdzy Przemyśl. Jarosław - zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta. Przejazd w okolice Sandomierza.
Dzień 4: Spacer po Starówce Sandomierza - miasta na siedmiu wzgórzach. Przejazd w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacja
• ubezpieczenie NNW, BP

od 835 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów,
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

4

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni MAŁOPOLSKI
SZLAK
PAPIESKI

PL
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KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
WADOWICE - CZĘSTOCHOWA
Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Krakowa: Łagiewniki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II. Dzień 2: Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem:
– Wzgórze Wawelskie, Katedra św. Stanisława i Wacława, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Smocza Jama, przejście Plantami, Pałac Biskupi przy ul. Franciszkańskiej - „Okno Papieskie” - miejsce przemówień Jana Pawła II i Benedykta XVI, Stare Miasto - Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice. Dzień 3: Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium Pasyjno Maryjne o. Bernardynów, nazywane Polską Jerozolimą. Bazylika, Droga Krzyżowa, Ścieżki Kalwaryjskie. Przejazd do Wadowic: Bazylika Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny, Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II - muzeum biograficzne. Przejazd do Częstochowy: Jasna Góra - Apel Jasnogórski. Dzień 4: Jasna Góra – zwiedzanie z przewodnikiem: Sala Rycerska, Muzeum Jubileuszu Jasnej Góry, Bastion św. Rocha i Bazylika Jasnogórska. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:

• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy
• ubezpieczenie NNW, BP

Cena nie obejmuje:

• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 850 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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AUGUSTOWSKI
SZLAK PAPIESKI

TRÓJMIASTO - AUGUSTÓW - STUDZIENICZNA - WIGRY - SEJNY
KRASNOGRUDA - SUWAŁKI - ŻYTKIEJMY - SUCHOWOLA
Dzień 1: Przejazd do Augustowa. Spacer po centrum. Zakwaterowanie w okolicy.
Dzień 2 Przejazd statkiem do sanktuarium w Studzienicznej. Zwiedzanie wyspy - miejsca kultu pątniczego. Przejazd do klasztoru
kamedułów na Wigrach. Zwiedzanie klasztoru, muzeum upamiętniającego pobyt Jana Pawła II. Zwiedzanie centrum Suwałk. Muzeum Marii Konopnickiej. Powrót do Augustowa.
Dzień 3: Zwiedzanie: Zamku i bazyliki w Sejnach, uroczyska i dworku Czesława Miłosza w Krasnogrudzie. Przejazd przez Wiżajny „polski biegun zimna” Trójstyk Granic w Bolcie i zabytkowe wiadukty nieczynnej kolei w Stańczykach. Powrót do Augustowa.
Dzień 4: Dojazd do Suchowoli, miasto rodzinne ks. Popiołuszki i centrum geograficzne Europy. Przejazd w kierunku Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• 3 noclegi w 2 i 3 osobowych pokojach
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW, BP

od 675 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

4

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

dni

PL
84
kod wycieczki

WIELKOPOLSKA
HISTORIA, ARCHEOLOGIA I LITERATURA

Dzień 1: Wyjazd autokaru z Trójmiasta. Przejazd do Kruszwicy, zwiedzanie zamek z Mysią Wieżą – dawna siedziba książęca, kasztelani i starostwa.
Strzelno: zabytkowa romańska rotunda i bazylika św. Trójcy. Przejazd do Gniezna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorny spacer
z pilotem po zabytkowym starym mieście. Nocleg. Dzień 2 Śniadanie. Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej. Przejazd na Pola Lednickie – Rybia
Brama, miejsce corocznych spotkań młodzieży, Ostrów Lednicki – prawdopodobne miejsce chrztu Mieszka I, Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy. Przejazd do Kórnika, zwiedzanie: Zamek - zabytkowa rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich, arboretum, dom w którym urodziła się laureatka nagrody Nobla Wisława Szymborska oraz jej pomnik. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. Dzień 3: Śniadanie. Przejazd
do Kołaczkowa – pałac Władysława Reymonta – sala tradycji laureata nagrody Nobla, Śmiełów - klasycystyczny pałac z końca XVIII w., w którym
mieści się muzeum Adama Mickiewicza, Zwiedzanie barokowego zamku w Gołuchowie, Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Przejazd do Kalisza, obiadokolacja, nocleg. Dzień 4: Śniadanie. Zwiedzanie Kalisza – jednego z najstarszych miast w Polsce. Powrót do Trójmiasta w godzinach
wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje,
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 3 noclegi w pokojach dwuosobowych
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
• usług lokalnych przewodników
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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od 695 zł/os.

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ZAMKI
I PAŁACE
PODKARPACIA

RZESZÓW - PRZEMYŚL - ŁAŃCUT - JAROSŁAW - KRASICZYN
PRZECŁAW - BARANÓW SANDOMIERSKI

Dzień 1: Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Sandomierza. Spacer po mieście.
Dzień 2: Przejazd do Rzeszowa: Stare Miasto, Podziemna Trasa Turystyczna, Zamek Lubomirskich
- obecnie gmach sądu, Letni Pałac Lubomirskich - Uniwersytet Rzeszowski, przejazd do Łańcuta:
Zamek i park z XVII wieku, powozownia, Muzeum Ikon, Storczykarnia. Dzień 3: Przejazd do Przeworska: Zespół Pałacowo - Parkowy Lubomirskich, Muzeum Pożarnictwa, Przemyśl: gotycki zamek Kazimierzowski z XIV wieku, Twierdza Przemyśl, Stare Miasto, rynek, Archikatedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Dzień 4: Krasiczyn - renesansowy zamek z końca XVI wieku.
Zamek w Przecławiu - jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, otoczona
XVII wiecznym parkiem w stylu angielskim. Baranów Sandomierski - Zamek z XVI w., powrót do
hotelu. Dzień 5: Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków i wydatków własnych

5

od 1090 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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PODKARPACIE DOLINA SANU

RZESZÓW - ŁAŃCUT - KROSNO - JAROSŁAW - PRZEMYŚL
- ARŁAMÓW - KALWARIA PACŁAWSKA
Dzień 1: Przejazd do Rzeszowa. Wieczorny spacer po historycznej starówce z piękną zabudową rynku. Zamek z amfiteatrem,
w którym odbywają się pokazy fontanny interaktywnej. Dzień 2: Przejazd do Krosna. Zwiedzanie starówki oraz unikalnego muzeum szkła artystycznego oraz użytkowego z prezentacją produkcji. Zwiedzanie romantycznej gotyckiej ruiny oraz barokowego
zamku Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu. Przejazd do Sanoka zwiedzanie Zamku z unikalną kolekcją artysty wizjonera i malarza Beksińskiego oraz zbiór ikon ,wyposażenia cerkwi; ikonostasów i obiektów kultury. Dzień 3: Wizyta w Arłamowie, znanym
ośrodkiem rządowym w latach 70 i 80 XX wieku, a obecnie ekskluzywny hotel oraz centrum narciarskie. Zwiedzanie kolejnej
atrakcji regionu, zbudowanej w XVII w. Kalwarii Pacławskiej na wzór Jerozolimy z cudownym obrazem z Kamieńca Podolskiego,
Zwiedzanie ponad 1000-letniego Przemyśla, który został wzniesiony przez władców Polski z zamkiem na wzgórzu oraz pięknym
starym miastem z licznymi kościołami. Potężna twierdza, jak i cały region jest opisywana w powieści Haszka o Szwejku, którego
sobowtóra można spotkać przechadzającego się po mieście. Dzień 4: Zwiedzanie zespołu pałacowego - rezydencji książąt Czartoryskich w Łańcucie z przepięknym ogrodem i parkiem w stylu angielskim oraz unikalną kolekcją powozów. Przejazd do Jarosławia ze wspaniale zachowaną renesansową zabudową, zabytkowymi kościołami, cerkwiami oraz rynkiem z ratuszem. Dzień 5:
Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pokojach 2 osobowych
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje, poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów i usług lokalnych przewodników
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 990 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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Zamek Czocha
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POMORZE
ZACHODNIE
UZNAM - WOLIN - KARSIBÓR

Serdecznie witamy w Świnoujściu, największym i najbardziej wytwornym kurorcie Bałtyku. Tu się spełnia sen o słońcu, plaży i morzu. Wdychając zapach bałtyckiego powietrza, można tu odetchnąć, zregenerować siły i delektować się pięknem. Wyspy są przecudowne o każdej
porze roku. Urokliwy powab fantastycznej formy historycznej, typowej
dla kurortów architektury, urzeka swoim czarem wielu odwiedzających. Przy promenadzie znajdują się liczne wille o ciekawych bryłach
architektonicznych, będące bazą noclegową dla urlopowiczów. Już
możecie się Państwo cieszyć na myśl o kilku dniach pełnego wypoczynku nad Bałtykiem!
Dzień 1:
Przejazd urozmaiconym odcinkiem polskiego zachodniego wybrzeża do hotelu na wyspie Wolin.
Dzień 2:
Całodniowa podróż z przewodnictwem po różnorodnych krajobrazach wyspy. Zobaczycie Państwo piaszczyste plaże, klify, mola, rzeki
i jeziora śródlądowe. Pulsujące życie wyspy odkryjecie w znanych
kurortach.
Dzień 3:
Dzisiejszy dzień możecie Państwo spędzić według własnych wyobrażeń. Przejdźcie się Cesarską Milą - promenadą łączącą Ahlbeck
z Heringsdorfem.
Dzień 4:
Świnoujście – zwiedzanie miasta, spacer promenadą przebiegającą wzdłuż plaży. Przejazd do Międzyzdrojów, zwiedzanie z czasem
wolnym. Możecie tu Państwo skosztować pysznej ryby smażonej lub
pieczonej.
Dzień 5:
Podróż powrotna przez urokliwe krajobrazy Pomorza Zachodniego.
W godzinach wieczornych powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os., ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłaty kuracyjnej
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 895 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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WARMIA
I MAZURY

ŚWIĘTA LIPKA - OSTRÓDA - OLSZTYN - KĘTRZYN
Historyczne Prusy, turystycznie bogate w liczne zabytki kultury
i zamki: Olsztyn, Lidzbark, kościoły: św. Lipka, Katedra we Fromborku, czy przyrody ożywionej: Kanał Elbląski ze śluzami - unikat na
skalę światową i budownictwo militarne, bunkry np. Wilczy Szaniec
w Gierłoży. Region atrakcyjny i licznie odwiedzany przez wycieczki
z całego świata.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa, przez Trójmiasto. Postój w Elblągu, spacer
do centrum. Dalsza jazda w okolice Mrągowa. Zakwaterowanie
i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania
z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Po drodze krótki postój
w Ostródzie.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków wydatków własnych

od 579 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: RESZEL-ŚW. LIPKA-KĘTRZYN-MIKOŁAJKI
Przejazd do Reszla. Zwiedzenie Starej Plebani,
spacer do XIV wiecznego Zamku. Zwiedzanie sanktuarium w Świętej Lipce. Przejazd do Gierłoży, zwiedzanie Kwatery Hitlera. Zwiedzanie Muzeum Miniatur Warmii i Mazur. Spacer po centrum i zwiedzanie
Mikołajek. Rejs statkiem.
Dzień 2: MRĄGOWO -GIŻYCKO- WĘGORZEWO
-OLSZTYN
Przejazd do Mrągowa. Zwiedzanie ciekawej zabudowy śródmieścia. Zwiedzanie Twierdzy Boyen - przykładu XIX w. pruskiej szkoły fortyfikacyjnej oraz unikalnego mostu obrotowego w Kanale Lutczańskim.
Zwiedzanie Giżycka. Zwiedzanie Węgorzewa oraz
Muzeum Kultury Ludowej.
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Dzień 3: OLSZTYN - GIETRZWAŁD- DOBRE
MIASTO- LIDZBARK WARMIŃSKI -STOCZEK
KLASZTORNY
Zwiedzanie Starówki Olsztyńskiej ze Starym Ratuszem, katedrą św. Jakuba oraz XIV w. Zamkiem
- Muzeum Warmii i Mazur, w którego skrzydle mieści się kolekcja sztuki gotyckiej i komnata Kopernika
z wystawą biograficzną wielkiego astronoma. Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej z Sanktuarium Maryjnym
w Gietrzwałdzie. Oglądamy Pałac w Smolajnach ulubione miejsce biskupa Ignacego Krasickiego oraz
zwiedzamy największą na Warmii Bazylikę Mniejszą w Dobrym Mieście. Szlakiem Kopernika. Zwiedzamy Lidzbark Warmiński historyczną stolicę Warmii, spacer wśród obwarowań miejskich do muzeum
w Zamku Biskupów Warmińskich, kościoła a także
dużej cerkwi św. Piotra i Pawła. Zwiedzanie Stocz-

ka Warmińskiego - miejsca odosobnienia kardynała Wyszyńskiego.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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AUGUSTOWSKIE
KLIMATY

MIKOŁAJKI - SUWAŁKI - SEJNY - DRUSKIENNIKI
Najbardziej na północny-wschód odległy kraniec Polski. Graniczy
z Rosją i Litwą. Przepiękny teren, pojezierza, lasy urocze zakątki:
Rospuda, Wigry z papieskim szlakiem, Kanał Augustowski. Kraina
na styku trzech kultur tylko krok do Wilna, Kowna czy Druskiennik
w poszukiwaniu polskości, ciszy i zabytków.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa, przez Trójmiasto, postój w Gietrzwałdzie,
zwiedzanie centrum Mikołajek, dalsza jazda w okolice Sejn, zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Po drodze krótki postój
w Olsztynie.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 649 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: SEJNY-SUWAŁKI
Przejazd do Sejn, zwiedzanie zabytkowego
zespołu klasztornego dominikanów i kościoła.
p.w. Nawiedzenia NMP z unikalną Madonną
Szafkową. Zwiedzanie Muzeum Ziemi Sejneńskiej
w Pałacu Biskupim. Spacer po ciekawym i dobrze
zachowanym centrum wśród licznych ścieżek
turystycznych na rynek. Zwiedzanie Suwałk.
Dzień 2: OSOWIEC - TWIERDZA - AUGUSTÓWSUCHOWOLA
Przejazd do Osowca, Twierdzy nad Biebrzą. Spacer ścieżką dedukcyjną XIX w. w twierdzy. Zwiedzanie Augustowa: Park Miniatur, Muzeum Ziemi

Augustowskiej, Rynek Zygmunta Augusta, kościół
pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Stara Poczta.
Jedno lub trzy godzinny rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej. Przejazd do Suchowoli, wizyta w Sali
pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.
Dzień 3: KUKLE - DRUSKIENNIKI - PARK
GRUTAS
Przejazd do Grutas. Zwiedzanie 20 ha parku
z Muzeum Komunizmu wśród pamiątek z niechlubnej przeszłości. Zwiedzanie centrum
Druskiennik. Spacer uzdrowiskiem do Dębu
Piłsudskiego. Dla chętnych wizyta w olbrzymim Aquaparku lub w jedynej w tej części Eu-

ropy Snow Arenie - krytej hali z wyciągiem
i stokiem zjazdowym dla narciarzy.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ŚCIANA
WSCHODNIA

SZLAK TATARSKI - SUPRAŚL - BIAŁOWIEŻA
GRABARKA - BIAŁYSTOK

Środkowo-wschodnia część Polski granicząca z Białorusią, region
na wschód od Warszawy. Choć gospodarczo odbiegający od reszty kraju, różnorodny i bogaty etnograficznie. Miejsca kultu prawosławnego: cerkwie i muzułmańskie meczety oraz chrześcijańskie
klasztory. Ostępy leśne w największym w tej części Europy kompleksie leśnym.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa, przez Trójmiasto Postój w Szczytnie, zwiedzanie centrum. Dalsza jazda w okolice Supraśla. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Po drodze krótki postój
w Olsztynie.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 669 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: SZLAK TATARSKI - RÓŻANY STOK - SOKÓŁKA - BOHONIKI - KRUSZYNIANY
Przejazd i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego
w Różanym Stoku. Przejazd szlakiem tatarskim
przez Malawicze Górne, Kruszyniany. Przejście na
cmentarz muzułmański oraz wizyta w meczecie w
Bohonikach. Zwiedzanie Muzeum Wsi, skansenu
budownictwa i kultury terenów Białostocczyzny
w Osowiczach.
Dzień 2: BIELSK PODLASKI - HAJNÓWKA BIAŁOWIEŻA- GRABARKA
Zwiedzanie nowej i największej (ponad 1000
osób mieszczącej) cerkwi prawosławnej w Biel-
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sku Podlaskim. Zwiedzanie soboru Świętej Trójcy
w Hajnówce. Przejazd do rezerwatu pokazowego
Żubrów. Spacer po parku pałacowym do Muzeum
Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży. Wizyta w skansenie budownictwa ludowego.
Zwiedzanie centrum kultu prawosławnego w Polsce - Grabarka.
Dzień 3: SUPRAŚL - TYKOCIN - BIAŁYSTOK
Zwiedzanie Supraśla. Wśród niskich domków tkaczy zwiedzamy barokowy zespół klasztorny Bazylianów i cerkiew oraz unikalne Muzeum Ikon. Zwiedzanie twierdzy w Osowcu. Zwiedzamy kościół
św. Trójcy oraz Wielką Synagogę - Muzeum Kultury

Żydowskiej. Spacer pod Pomnik Orderu Orła Białego, który został ustanowiony w Tykocinie w 1705 r.
Zwiedzanie centrum Białegostoku, trójkątnego
rynku z XVII w kościołem i pomnikiem Klemensa
Branickiego. Zwiedzanie Muzeum Wojska w którym eksponowana jest Enigma. Pałac Branickich.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ZIEMIA
LUBUSKA

ZIELONA GÓRA - ŻAGAŃ - ROKITNO - ŚWIEBODZIN
GŁOGÓW - WOLSZTYN
Ponad połowę Ziemi Lubuskiej stanowią obszary leśne, które jeszcze w średniowieczu były naturalną granicą. W rejonie Międzyrzecza do dziś teren ten jest
pełen umocnień, bunkrów i tuneli z czasów II wojny, udostępnionych do zwiedzania. Od 1999 r historycznie Ziemia Lubuska leży praktycznie na terenach
trzech sąsiadujących województw: Dolnego Śląska, Wielkopolski i Zielonogórskiego z graniczną Odrą i Nysą. Zamki, kościoły, pałace. Dwa Parki Narodowe
i osiem Krajobrazowych. Zielona Góra, Żary czy Międzyrzecz - piękne miasta, pełne zabytków, godne bliższego poznania.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa, przez Trójmiasto. Krótki postój w Gnieźnie. Dalsza jazda
w okolice Wolsztyna. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 629 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: ŚWIEBODZIN- GOŚCIKOWO - PARADYŻ
- MIĘDZYRZECZ - ROKITNO
Spacer po Świebodzinie, największa 33m figura
Chrystusa na świecie. Zwiedzanie cennego zabytku
architektonicznego. Klasztor i kościół pocysterski
w Gościkowie Paradyż. Przejście ze zwiedzaniem
umocnień Międzyrzecza w rejonie Lubrzy lub Kaławy. Wizyta w Mini Muzeum Jana Pawła i w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie.
Dzień 2: GŁOGÓW - BYTOM ODRZAŃSKI ZIELONA GÓRA
Przejazd do Głogowa, zwiedzanie Zamku Książąt
i Muzeum Archeologicznego. Spacer po centrum

Bytomia Odrzańskiego. Wycieczka po zabytkach
Zielonej Góry: Palmiarni, Skansenie w Ochli. Wizyta
w Muzeum Wina i Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Dzień 3: WOLSZTYN - PUSZCZYKOWO -ROGALIN - KÓRNIK
Przejazd do Wolsztyna - krótkie zwiedzanie miasta.
Puszczykowo - wizyta w Muzeum Arkadego Fiedlera, pisarza podróżnika. Spacer po Rogalińskim Parku Krajobrazowym z parkiem francuskim i angielskim do Pałacu Raczyńskich oraz Pałacu w Kórniku.

Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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WIELKOPOLSKA

GNIEZNO - KÓRNIK - ROGALIN - BISKUPIN - POZNAŃ - LICHEŃ
Historyczna kolebka państwowości Polski: Biskupin, Gniezno i Ostrów Lednicki. Wieża Popiela nad Gopłem i inne miejsca pełne zabytków w Poznaniu, Kruszwicy, Koninie. Pałace w Rogalinie czy Kórniku ze swymi parkami,
dęby Rogalińskie, liczne jeziora, Sanktuaria Maryjne, Starówka w Gnieźnie
i Poznaniu oraz rekonstrukcje w Grzybowie.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto do Bydgoszczy. Krótki postój,
spacer po centrum. Przejazd w okolice Poznania. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 649 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: LEDNICA-GNIEZNO-BISKUPIN
-KRUSZWICA
Zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów
w Lednicy (przeprawa promem). Zwiedzanie Gniezna - katedra i Muzeum Diecezjalne. Spacer do wieży Popiela nad Gopłem oraz romańskiej kolegiaty
w Kruszwicy. Zwiedzanie prehistorycznej osady
w Biskupinie.
Dzień 2: KAZIMIERZ BISKUPI-KONIN-LICHEŃ
-WRZEŚNIA
Kazimierz Biskupi - stary kościół romański, zwiedzanie zespołu Klasztornego Bernardynów oraz
Starego Miasta w Koninie. Zwiedzanie Bazyliki
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w Licheniu. Zwiedzanie Muzeum Regionalnego
i centrum miasta we Wrześni. Zwiedzanie rekonstrukcji historycznej - grodu Grzybowo.
Dzień 3: POZNAŃ-KÓRNIK
Przejazd do Poznania. Zwiedzanie Grodu Przemysława, spacer po poznańskim rynku. Zwiedzanie:
cytadeli, wzgórza św. Wojciecha, Palmiarni. Spacer
nad brzegiem Malty. Przejazd do Pałacu w Kórniku.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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MAZOWSZE
PŁOCK- WILANÓW - SULEJÓWEK - WARSZAWA
ŻELAZOWA WOLA - WARKA

Centralny region kraju ze stolicą. Oprócz Warszawy z jej licznymi
atrakcjami turystycznymi, parkami, muzeami, kościołami i trasą
królewską z Wilanowem - pamiątki po Piłsudskim w podwarszawskim Sulejówku, Muzeum Pułaskiego w Warce, pałacyk Chopina
w Żelazowej Woli... to trzeba zobaczyć.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa, przez Trójmiasto, postój w Toruniu, zwiedzanie centrum miasta. Dalsza jazda w okolicę Warszawy. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Po drodze krótki postój
w Ostródzie.

od 695 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: PŁOCK-KUTNO- ŁĘCZYCA- ŁOWICZ ŻELAZOWA WOLA
Zwiedzanie zabytkowego 1000 letniego Płocka.
Spacer uliczkami Starego Miasta, zwiedzanie katedry i ruin zamku na Wzgórzu Tumskim. Zwiedzanie
Muzeum Mazowieckiego. Przejazd i zwiedzanie
centrum Kutna z licznymi kościołami, ciekawy
pomnik Marszałka Piłsudskiego. Zwiedzanie muzeum na zamku Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.
Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej w Łowiczu gdzie
w podziemiach znajduje się mauzoleum dwunastu
prymasów Polski. Wizyta w Dworku Chopina w Żelazowej Woli.

Dzień 2: WARSZAWA
Przejazd do Warszawy. Przejazd Traktem Królewskim przez Al. Ujazdowskie, Nowy Świat, na Krakowskie Przedmieście. Zwiedzanie Starego Miasta, Archikatedry św. Jana i kościoła Jezuitów Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Zwiedzanie
Zamku Królewskiego. Spacer po Warszawskich Łazienkach.
Dzień 3: GÓRA KALWARIA- CZERSK -WARKAMIŃSK MAZOWIECKI- SULEJÓWEK
Przejazd do Góry Kalwarii, zwiedzanie kościoła
rektoralnego p.w. Opatrzności Bożej. Zwiedzamy
Czersk - Zamek Książąt Mazowieckich, zwiedzanie Warki: Muzeum Pułaskiego oraz Muzeum Bro-

warnictwa połączonego z degustacją piwa. Zwiedzanie pałacu barokowo-klasycystycznego, murowanego, z początku XVII wieku i parku przypałacowego w Mińsku Mazowieckim. Spacer Skwerem
Niepodległości w Sulejówku na Kopiec Współtwórców Niepodległości oraz do pomnika Józefa Piłsudskiego.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - OPATÓW - KLIMONTÓW
KRZYŻTOPÓR - BARANÓW SANDOMIERSKI - SANDOMIERZ
Centralna Polska, kolebka pisarzy i poetów jak Rej, Sienkiewicz, Żeromski czy Staff, miejsce gdzie rośnie najstarszy polski
dąb Bartek. W dolinie Wisły górują zamki w Kazimierzu, Sandomierzu, Krzyżtopór lub pałace: Baranów i Kurozwęki. Wycieczki
w Łysogóry z klasztorami na św. Krzyżu, św. Katarzynie i w Rytwianach.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto w okolice Ostrowca Świętokrzyskiego. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania
z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 769 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOPATÓW-KLIMONTÓW -OSIEK- KRZYŻTOPÓRRYTWIANY
Ostrowiec Świętokrzyski, w którym zwiedzamy Muzeum Krzemionki Opatowskiej z jego podziemną
trasą turystyczną. Zwiedzanie Kolegiaty w Opatowie oraz do wyboru podziemnej trasy turystycznej.
Przejazd do Klimontowa. Zwiedzanie miasteczka,
kolegiaty i kościoła wzniesionego na planie elipsy.
Spacer po romantycznej ruinie zamku Krzyżtopór.
Przejazd do Strzegomia starej wsi królewskiej
z zabytkowym kościółkiem drewnianym. Wizyta
w pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w dawnym
Klasztorze Kamedułów w posiadłości Radziwiłłów.
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Dzień 2: GÓRNO-BODZENTYN- NOWA SŁUPIA
ŚWIĘTA KATARZYNA
Wokół Łysogór. Częściowo piesza wycieczka na
św. Katarzynę i św. Krzyż. Przejazd ze zwiedzaniem miejscowości wokół Łysogór: Bielina, Górno,
św. Katarzyna, Bodzentyn do Nowej Słupi, z której można wejść - (dla chętnych) pieszo traktem
Królewskim na św. Krzyż z muzeum i klasztorem.
Zwiedzanie. Powrót do Nowej Słupi lub dalej przez
Łysicę do autokaru.
Dzień 3: SZYDŁÓW-KUROZWĘKI- BARANÓW
SANDOMIERSKI- SANDOMIERZ
Przejazd i spacer po umocnieniach Szydłowa zwa-

nego Polskim Carcasone. Zwiedzanie pałacu oraz
parku pałacowego z bizonami w Kurozwękach.
Zwiedzanie Pałacu zwanego małym Wawelem
w Baranowie Sandomierskim. Zwiedzanie Starówki Sandomierza. Spacer podziemną trasą turystyczną.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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I ZAMOJSKIE

LWÓW - CHEŁM - ZAMOŚĆ - LUBACZÓW - ŁAŃCUT - LEŻAJSK
Ciekawy i turystycznie atrakcyjny region południowej Polski. Zamojszczyzna i Roztocze tak odmienne geograficznie a jednakowo bogate etnograficznie. Żydowskie kirkuty i Synagogi, prawosławne i unickie cerkwie oraz
bazyliki i katedry. Miasta - twierdze Przemyśla i piękny Zamość. Podziemia
Chełma i zasobne w folklor pogranicze. Bliski Lwów.

Dzień 1:
Wyjazd w godzinach porannych z Wejherowa przez Trójmiasto
w okolice Krasnobrodu. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 779 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: ZAMOŚĆ- CHEŁM -LUBLIN- SZCZEBRZESZYN
Spacer ze zwiedzaniem Starówki z licznymi zabytkami Zamościa. Spacer po Chełmie. Wejście do
Chełmskich Podziemi Kredowych “Labirynt”. Przejazd do Lublina. Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie jednego z licznych zabytkowych kościołów
oraz zamku z wieżą zamkową. Zwiedzanie Szczebrzeszyna, niegdyś ważnego ośrodka chasydyzmu
- synagogi, 3m pomnik Chrząszcza, bohatera wiersza Jana Brzechwy.
Dzień 2: ŻÓŁKIEW- LWÓW
Spacer uliczkami historycznej Żółkwi. Przejazd do

Lwowa. Zwiedzanie zabytkowego Starego Miasta,
Katedry Unickiej św. Jura oraz kościołów dominikanów i jezuitów. Przejście na Plac Mickiewicza pod
pomnik wieszcza, Teatr Zankowieckiej oraz Opery i Baletu. Przejazd na Cmentarz Orląt Lwowskich.
Dzień 3: LUBACZÓW -JAROSŁAW-ŁAŃCUT- LEŻAJSK
Lubaczów zwiedzanie Muzeum Kresów. Jarosław
-spacer zabytkowym Jarosławiem do kolegiaty.
Zwiedzanie muzeum i rezydencji magnackiej Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Zwiedzanie
Starego Miasta w Leżajsku m. innymi klasztoru
Bernardynów i Bazyliki Zwiastowania z jednymi

z największych organów w Europie oraz Muzeum
Prowincji Ojców Bernardynów.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

45

5

dni

PL
71
kod wycieczki

DOLNY
ŚLĄSK

BROUMOV - NOWA RUDA - KSIĄŻ - WROCŁAW
Najbardziej zasobny w zabytki i piękne krajobrazy, południowo - zachodni region Polski. Liczne zamki, miasta i miasteczka, urocze zakątki, skałki
i cuda przyrody. Turystycznie region bardziej uczęszczany od Karkonoszy,
Legnicy i Świdnicy czy Książa po góry Sowie.

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto, krótki postój w Gnieźnie.
Dalsza jazda w okolicę Nowej Rudy. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.

od 709 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: NOWA RUDA-BROUMOV TEPLICKIE
SKALY-KRZESZÓW
Spacer przez centrum do pięknego rynku Nowej
Rudy, wizyta w Muzeum Górnictwa z podziemną
trasą i kolejką górniczą. Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Broumov z kopią Całunu Turyńskiego.
Spacer po rezerwacie Adrspaskie lub Teplickie Skaly. Zwiedzanie zabytku klasy 0 zespołu klasztornego cystersów w Krzeszowie.
Dzień 2: SZCZAWNO ZDRÓJ-ZAMEK KSIĄŻ
ŚWIDNICA-SREBRNA GÓRA
Spacer po uzdrowisku Szczawno Zdrój. Zwiedzanie największego po Wawelu polskiego zamku
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w Książu. Przejazd do Świdnicy i zwiedzanie Starego Miasta oraz jednego z trzech drewnianych tzw.
Kościoła Pokoju na 5000 os. Zwiedzanie umocnień
pruskich twierdzy Srebrna Góra lub podziemi fabryki DORA w Walimiu.

Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Dzień 3: WROCŁAW
Zwiedzanie Starego Miasta we Wrocławiu. Spacer
po zabytkach Ostrowa Tumskiego, zwiedzanie Katedry Wrocławskiej, Muzeum Narodowego oraz
podziwianie widoków Panoramy Racławickiej.
Przejście na Rynek Wrocławski.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KOTLINA
KŁODZKA

MIĘDZYGÓRZE - KUDOWA - DUSZNIKI - WAMBIERZYCE - KŁODZKO
Historyczna Kotlina Kłodzka okolona z czterech stron górami: Orlickimi, Stołowymi, Sowimi oraz masywem Śnieżnika, znana jest
przede wszystkim jako centrum miejscowości uzdrowiskowych takich jak: Lądek, Duszniki, Kudowa czy Polanica. Nie mniej znane są
Sanktuaria Maryjne w Wambierzycach czy Bardo Śląskie.
Atrakcją regionu są również Rezerwaty Skalne takie jak Szczeliniec
czy Błędne Skały oraz liczne zabytki militariów i kultury po obu stronach granicy.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa, przez Trójmiasto w okolice Kłodzka. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 699 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: MIĘDZYGÓRZE - JASKINIA
NIEDŹWIEDZIA - STRONIE ŚLĄSKIE
Międzygórze - miasteczko w charakterystycznym
stylu tyrolskim z największym wodospadem w Sudetach w skalistym wąwozie u stop Śnieżnika oraz
Iglicznej z Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej
i cudowną figurką ukoronowaną przez Jana Pawła II w 1983 roku. Jaskinia Niedźwiedzia: 2,5 km
jaskini, wypłukanej w soczewie marmuru ze
szczątkami niedźwiedzia i lwa jaskiniowego. Stronie Śląskie: miasto u stóp Czarnej Góry z hutą szkła
kryształowego Violetta.
Dzień 2: ZIELENIEC - DUSZNIKI ZDRÓJ
POLANICA - ZDRÓJ - KŁODZKO
Zieleniec - centrum narciarskie Dolnego Śląska na

zboczu Desny, najwyżej położona wioska w Polsce Ząb oraz rezerwat florystyczny zwany Topieliskiem.
Duszniki - Dworek Chopina, zabytkowy Młyn Papierniczy z XVII w. Polanica - promenada i Park Zdrojowy najmłodszego uzdrowiska specjalizującego się
w leczeniu chorób układu krążenia. Kłodzko XIV wieczne miasto, zabytkowa Starówka, fortyfikacje i twierdza z czasów pruskich (jedno z miejsc
akcji „Czterej pancerni i pies”).

zerwat Błędne Skały lub Szczeliniec Wielki. Kudowa Zdrój, najstarsze z uzdrowisk, kaplica czaszek
w Czermnej i ruchoma szopka w Pstrążnej.
Wycieczki fakultatywne:

Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Dzień 3: BYSTRZYCA KŁODZKA - WAMBIERZYCE
KARŁÓW - KUDOWA ZDRÓJ
Wambierzyce - Śląska Jerozolima - bazylika Nawiedzenia NMP, ruchoma szopka w centrum wsi, 76
kaplic kalwarii na wzgórzach nad Cedronem. Karłów, skalne miasto na krawędzi Gór Stołowych i re-

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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TRZY
GRANICE

ZGORZELEC - ZITTAU - BOGATYNIA - HRADEK NAD NYSĄ
ZAMEK CZOCHA
Graniczący z dwoma państwami - wysunięty najdalej na południowy-wschód skrawek Polski. Obok historycznych Łużyc, po niemieckiej stronie z uroczymi zakątkami jak kurort Oybin czy Zittau. Liczne zamki: Czocha, Kliczków. Miejsca związane z martyrologią: obóz
jeńców alianckich w Żaganiu, historią regionu: Kutuzow oraz liczne,
urocze miejscowości klimatyczne i wypoczynkowe.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto w okolice Zgorzelca. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 749 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: GERLITZ - ZITTAU - KURORT OYBIN HRADEK NAD NISOU
Przejazd do Gerlitz zwiedzanie centrum. Zwiedzanie Zittau, muzeum z Wielkopostnym Płótnem.
Przejazd kolejką wąskotorową do Kurort Oybin.
Spacer do ruin zamku i klasztoru. Spacer do pomnika u zbiegu dwóch rzek i trzech granic w Hradku
nad Nysą.
Dzień 2: LUBAŃ - LEŚNA - LUBOMIERZ - ZŁOTORYJA - BOLESŁAWIEC
Zwiedzanie centrum Lubania a następnie wizyta
w średniowiecznym zamku Czocha. Przejazd do
niewielkiego Muzeum Komedii Polskiej w Lubo-
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mierzu, miejsca kręcenia słynnych filmów o Kargulach i Pawlakach. Zwiedzanie Muzeum Miejskiego
i Muzeum Złota w Złotoryi. Wizyta w Muzeum Ceramiki w centrum Bolesławca.
Dzień 3: ZGORZELEC - ŁĘKNICA - ŻARY - ŻAGAŃ
- KLICZKÓW
Spacer parkiem Mużakowskim wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie
gotyckiego zamku z XIII w. obecnie barokowego
pałacu oraz centrum miasta.
Spacer pod pomnik aliantów oraz Muzeum Obozu
Jenieckiego. Zwiedzanie pałacu Wallensteina w Żaganiu. Przejazd do jednego z piękniejszych polskich

pałaców w Kliczkowie. Zwiedzanie.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.
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OPOLSZCZYZNA
OPOLE - GÓRA ŚW. ANNY - BRZEG NAD ODRĄ
PACZKÓW - NYSA - MOSZNA

Opolszczyzna - rejon Śląska Opolskiego graniczący z Czechami pasmem Gór Opawskich, Kotliną Kłodzką i Górnym Śląskiem, z licznymi pamiątkami historycznymi. Region bogaty w wartościowe zabytki: zamki, kościoły i pałace. Miejsca kultu Ślązaków jak: góra św.
Anny, średniowieczna zabudowa obronna w Paczkowie czy dziedziniec Zamku Książąt zwany Małym Wawelem w Brzegu nad Odrą.
Dzień 1:
Wyjazd w godzinach porannych z Wejherowa przez Trójmiasto
w okolice Opola. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 699 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: MOSZNA - NYSA - OTMUCHÓW
- PACZKÓW - BRZEG NAD ODRĄ
Przejazd do jednego z najpiękniejszych zamków na
ziemiach polskich w Mosznie, zwiedzanie. Spacer
po Nysie ze zwiedzaniem bazyliki św. Jakuba, Bastionu św. Jadwigi i Fortu Wodnego. Zwiedzamy
zamek z końskimi schodami i kościół św. Mikołaja w Otmuchowie. Spacer po zabytkowym Paczkowie. Zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich w zamku książęcym w Brzegu.
Dzień 2: OPOLE - BIERKOWICE
Zwiedzanie Opola - Katedry św. Krzyża, Muzeum
Opola oraz Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowi-

cach. Spacer do amfiteatru, wejście na XIV w. Wieżę Piastowską, symbolu województwa opolskiego
i samego Opola.

Wycieczki fakultatywne:

Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Dzień 3: GÓRA ŚW. ANNY-PRUDNIK
- GŁOGÓWEK
Przejazd na Górę św. Anny. Zwiedzanie bazyliki
św. Anny oraz Muzeum Czynu Powstańczego. Spacer do groty Lourd i zespołu kaplic kalwaryjskich.
Spacer wśród murów i baszt obronnych w zespole zabytkowym Prudnika, do kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła oraz Klasztoru oo. Bonifratrów
w Głogówku z zabytkową kolumną Maryjną oraz
figurą św. Nepomucena.
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KOTLINA
JELENIOGÓRSKA

JELENIA GÓRA - KOWARY - LUBOMIERZ - KARPACZ
WAŁBRZYCH - KSIĄŻ - ADRSPACH - ŚWIERADÓW - KRZESZÓW
Południowo - zachodni region podgórski graniczący z Czechami.
Ciekawy turystycznie ze względu na sąsiedztwo pobliskich Karkonoszy i Gór Izerskich. Liczne zamki. Popularne ośrodki wypoczynku, wycieczek i sportów zimowych: Szklarska Poręba, Karpacz oraz
bliskość znanych kurortów: Świeradów Zdrój, Cieplice czy stolicy regionu Jeleniej Góry leżącej w jej centralnej części, której zabytki podkreślają walory i atrakcyjność Kotliny Jeleniogórskiej.
Dzień 1:
Wyjazd w godzinach porannych z Wejherowa przez Trójmiasto
w okolice Jeleniej Góry. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 729 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: KOWARY KRZESZÓW - ADRSPACH
Kowary - górnicze miasto. Zwiedzamy Park Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska. Krzeszów - zwiedzamy
zespół klasztorny cystersów, zabytek klasy 0 i kościoły
oraz Mauzoleum Piastów z przepięknymi freskami śląskiego malarza Michała Willmanna. Adrspach - spacer
rezerwatem skalnym z tysiącami fantastycznych skał
z piaskowca, z wodnymi oczkami i wodospadem na
skalnym jeziorku.
Dzień 2: ŚWIERADÓW ZDRÓJ- ZAMEK CZOCHALUBOMIERZ- JELENIA GÓRA
Świeradów - przejazd przez Zakręt Śmierci do jednego z najstarszych uzdrowisk z 160 m halą spacerową.
Spacer tarasami zdrojowymi przy źródle pitnej wody
zdrojowej szczaw radonowych. Zamek Czocha - zwiedzamy jeden z piękniejszych średniowiecznych zam-
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ków polskich. Pełen tajemnic i legend. Miejsce akcji
filmu „Gdzie jest generał” i ostatnio „Tajemnica twierdzy szyfrów”. Lubomierz - maleńkie miasteczko, miejsce kręcenia kultowej trylogii filmowej „Sami Swoi”.
Zwiedzamy niewielkie Muzeum Kargulów i Pawlaków
z rekwizytami filmowymi. Jelenia Góra - stolica regionu z przepiękną starówką. Spacer do rynku pełnego
ciekawych podcieni i arkad.

dokończona przebudowa na kwaterę Hitlera -dzisiaj
Stacja Sejsmologiczna.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Dzień 3: KARPACZ-KSIĄŻ-PODGÓRZYN
Karpacz - zwiedzamy najbardziej znany polski ośrodek
narciarski pod Śnieżką ze świątynią Wang, źródełkiem
św. Anny. Książ - zwiedzanie jednego z największych
polskich zamków z ponad 600 pomieszczeniami, miejsce kręcenia filmu „Trędowata” oraz „Magnat” o właścicielach rodzinie Hochberg. Zamek pięknie położony nad wąwozem Pełcznicy. Owiany legendami, nie-
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BESKID ŚLĄSKI
I ŻYWIECKI

ŻYWIEC - LIPTOVSKA MARA - CIESZYN - WISŁA - WADOWICE
Podgórska, historyczna kraina leżąca na południu u podnóża Beskidu Śląskiego i Żywieckiego graniczy z Czechami i Słowacją. Łagodne grzbiety górskie z najwyższym szczytem Babią Górą, wieś
Zawoja z najdłuższą ulicą w Polsce i Zubrzyca z jej skansenem etnograficznym. W rejonie liczne ośrodki turystyczne i narciarskie jak
Szczyrk czy Wisła oraz miejsca kultu religijnego i historycznego jak
Wadowice, Pszczyna czy Oświęcim.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto w okolice Żywca. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania
z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 719 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: ORAVSKI PODZAMOK-LIKAVKARUŻOMBEREK-LIPTOVSKI MIKULASZLIPTOVSKA MARA
Przejazd do słowackiego zamku górskiego w Likavce, zwiedzanie, przejazd do Hrabova. Wjazd kolejką górską na Malinne. Powrót kolejką lub spacer
pieszo do Rużomberka. Zwiedzanie Starówki. Wypoczynek przy termalnych źródłach. Przejazd dookoła Liptovskiej Mary przez Tvardosin do Korbielowa.
Dzień 2: ISTEBNA-WISŁA-CIESZYN-PSZCZYNA
Zwiedzamy: Muzeum Regionalne w Chacie Kawuloka w Istebnej, Muzeum Koronki w Koniakowie.

Spacer po Wiśle do Sali Pamiątek Adama Małysza
oraz wizyta w PTTK mieszczącym się w dawnym
Domku myśliwskim Habsburgów. Zwiedzanie
śródmieścia Cieszyna. Przejazd do Pszczyny, zwiedzanie jednego z piękniejszych polskich pałaców
w Pszczynie, siedziby Rodziny Hochbergów bohaterów serialu i powieści filmowej Magnat.

Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Dzień 3: OŚWIĘCIM-WADOWICE-KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA
Zwiedzanie hitlerowskiego obozu zagłady
w Oświęcimiu. Spacer śladami papieża Polaka. Wadowice miejsce urodzin i młodzieńczych lat Karola
Wojtyły. Spacer po Kalwarii Zebrzydowskiej.
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PIENINY
GORCE
BESKID SĄDECKI

RABKA - NIEDZICA - SZCZAWNICA - STARA LUBOWNA
WIELICZKA - NOWY SĄCZ
Wśród malowniczych zalesionych dolin śródgórskich u podnóża
Tatr uzdrowiskowe, klimatyczne i wczasowe miejscowości atrakcyjne turystycznie. Górskie potoki, sztuczne jeziora, wąwozy i jary oraz
strzeliste szczyty Pienin cieszą się powodzeniem i dają możliwości
pełnego wypoczynku.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto w okolice Rabki. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 769 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: DĘBNO-NIEDZICA-SROMOWCE
WYŻNE-SZCZAWNICA-JAWORKI
Zwiedzanie zabytkowego XVI w kościółka drewnianego w Dębnie. Zwiedzanie zamku w Nidzicy.
Spływ tratwami po Dunajcu do Szczawnicy. Zwiedzanie uzdrowiska. Zwiedzanie Muzeum Parku Narodowego w Szczawnicy. Wjazd wyciągiem krzesełkowym na Palenicę. Spacer wąwozem Homole
z Jaworek.

kiego Parku Etnograficznego. Przejazd do Starej
Lubovny, zwiedzanie zamku Lubomirskich.
Dzień 3: RABKA-GRÓDEK NAD DUNAJCEM
-WIELICZKA
Zwiedzanie Rabki. Kościół drewniany w Gródku
nad Dunajcem. Zwiedzanie kopalni Soli w Wieliczce.

Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.

Dzień 2: NOWY SĄCZ-STARA LUBOVNA
Zwiedzanie licznych zabytków Nowego Sącza, ruin
zamku, śródmieścia z fontanną, skansenu Sądec-
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BIESZCZADY
I POGÓRZE

BARDEJOV - IWONICZ - CISNA - SANOK - ARŁAMÓW
Bieszczady, Pogórze i Beskid Niski – najbardziej ulubiony i uczęszczany region górski. Kolejka, pętla bieszczadzka czy Zalew Soliński
wzbogacone o słowacki rejon pogranicza, dają wyjątkowe możliwości wypoczynku i poznania cudownej, jeszcze nieskażonej przyrody i łemkowskiej kultury.
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto w okolice Leska. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu.
Dzień 2 - 4:
Pobyt w hotelu, atrakcje regionu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

od 799 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dzień 1: MEDZILABORCE - BARDEJOV
W Medzilaborce zwiedzamy Muzeum Andy Worhola w miejscu jego urodzenia. Spacer po pięknym
rynku Bardejova i zwiedzanie bazyliki z ołtarzem
ucznia Vita Stwosza. Spacer po jednym z najstarszych polskich uzdrowisk z licznymi atrakcjami
i zabytkami.
Dzień 2: KOMAŃCZA - CISNA - USTRZYKI GÓRNE - POLAŃCZYK
Przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką ze zwiedzaniem najatrakcyjniejszych miejsc. Wizyta
w Klasztorze w Komańczy - miejscu odosobnienia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Wyszyńskiego
w latach 50-tych. Zwiedzamy stację końcową ko-

lejki wąskotorowej Majdan w Cisnej. Zwiedzanie
Muzeum Turystyki Górskiej Bieszczad i Huculszczyzny w Ustrzykach Górnych. Spacer nad zalewem
solińskim w okolicach Polańczyka.
Dzień 3: ARŁAMÓW - KRASICZYN - PRZEMYŚL
Murowana cerkiew obronna św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej (najstarsza istniejąca cerkiew
w Polsce). Zwiedzenie Kalwarii Pacławskiej oraz
wizyta w hotelu w Arłamowie (miejsce internowania Lecha Wałęsy w stanie wojennym). Przejazd przez Krasiczyn - Zespół Zamkowo - Parkowy
i kościół parafialny św. Marcina i Barbary. Przemyśl,
miasto z dużą ilością zabytków. Wśród nich zobaczymy Archikatedrę grecko-katolicką oraz bazylikę

rzymsko-katolicką: zabudowania Starego Miasta i
miejskich murów obronnych. Z wielu Przemyskich
zabytków zobaczymy dawny Pałac Biskupi i Kolegium Jezuickie. W drodze na ciekawy rynek oglądamy fragmenty zachowanych fortyfikacji miejskich.
Wycieczki fakultatywne:
Jednodniowa wycieczka fakultatywna
- cena 49 zł/os.
Przy wykupie pakietu wycieczek zniżka 10%.
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ZAMKI
I PAŁACE

POLSKI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ

KAZIMIERZ DOLNY - SANDOMIERZ - BARANÓW SANDOMIERSKI
RZESZÓW - ŁAŃCUT - ZAMOŚĆ - KOZŁÓWKA

Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Kazimierza Dolnego.
Spacer po mieście. Rynek, Klasztor Reformatów, Kościół Farny, Spichlerza
Mikołaja Przybyły. Przejazd do Sandomierza.
Dzień 2:
Przejazd do Baranowa Sandomierskiego - renesansowy zamek Leszczyńskich, zwany „Małym Wawelem”. Ujazd - manierystyczny zamek „Krzyżtopór” - jeden z największych w Polsce. Powrót do Sandomierza: najstarszy i najcenniejszy Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem św. Jakuba, z początku XIII w., Bazylika Katedralna z XIV wieku ze wspaniale zachowaną polichromią, renesansowy Ratusz, uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, Zamek Kazimierzowski – dawną siedzibę królów i książąt Polski, Podziemna Trasa Turystyczna, Brama Opatowska zbudowana
w XIV - XVI w. - jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce,
Dom Długosza – Muzeum Diecezjalne, Pałac Biskupi.
Dzień 3:
Przejazd do Rzeszowa: Stare Miasto, Podziemna Trasa Turystyczna, Zamek
Lubomirskich - obecnie gmach sądu, Letni Pałac Lubomirskich - Uniwersytet Rzeszowski, przejazd do Łańcuta: Zamek i park z XVII wieku, powozownia, Muzeum Ikon, Storczykarnia.
Dzień 4:
Przejazd do Szczebrzeszyna: spacer po mieście, niegdyś dawnego ośrodka chasydyzmu, pomnik chrząszcza – bohatera wiersza Jana Brzechwy,
synagoga, Zamość: Muzeum Zamojskie, Ratusz - manierystyczno - barokowy, z pięknymi schodami wachlarzowymi z XVIII wieku, Rynek Wielki
wraz z okalającymi kamienicami, Rynek Solny z kamienicami z podcieniami, m.in. kamienica „Dom Rabina” z połowy XVII wieku, założenia miejskie.
Przejazd do Lublina
Dzień 5:
Przejazd do Kozłówki: zwiedzanie Muzeum Zamoyskich. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota / przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

54

od 1090 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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TATRY
PIENINY

ZAKOPANE - TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przerwa na obiad na trasie. Przejazd do Zakopanego.
Dzień 2:
Zakopane: Krupówki, Muzeum Tatrzańskie, Kościół Księdza Stolarczyka, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Willa Koliba, Galeria
Władysława Hasiora, Kościół na Krzeptówkach - wotum wdzięczności za uratowanie Jana Pawła w 1981 roku, Gubałówka.
Dzień 3:
Tatrzański Park Narodowy – spacer przepiękną Doliną Kościeliską, Schronisko turystyczne na Hali Ornak, Smreczyński Staw.
Dzień 4:
Pieniny: Spływ tratwami przełomem Dunajca na trasie Sromowce – Szczawnica. Park zdrojowy w Szczawnicy. Niedzica - Zamek
Dunajec, Jezioro Czorsztyńskie - zapora, Czorsztyn - ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku. Dębno: zabytkowy drewniany kościółek z XVI w.. Powrót do Zakopanego.
Dzień 5:
Słowacja: Jaskinia Bielańska jest jedną z najczęściej odwiedzanych, udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz przepięknych
form skalnych jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec, Poprad. Powrót do Zakopanego.
Dzień 6:
Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota / przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• biletów na spływ Dunajcem
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 1190 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KOTLINA
KŁODZKA
PRAGA

KUDOWA ZDRÓJ - PRAGA - CZERMNA - KARŁÓW
ADRSPACH - WROCŁAW
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta komfortowym autokarem do Kudowy Zdroju.
Dzień 2: Jaskinia - Maria Śnieżna - Międzygórze - Kopalnia Złota w Złotym Stoku: przejazd z Kudowy do Kletna z parkingu do jaskini dojście pieszo 1,5 km, wejście grupy do jaskini, wjazd na Marię Śnieżną - zwiedzanie Sanktuarium
Maryjnego - następnie zejście szlakiem do Międzygórza - zabudowa Międzygórza i Wodospad Wilczki, wyjazd
z Międzygórza na przejazd do Złotego Stoku, kopalnia Złota - zwiedzanie.
Dzień 3: Praga - przejazd z krótkim postojem - przyjazd do stolicy Czech. Rozpoczęcie zwiedzania wjazd kolejką
na Petrin, następnie spacer na Wzgórze Strahovskie, na Strahovie zobaczymy Klasztor Norbertanów z Biblioteką
i Kościołem dalej przejście na Hrad i po drodze zwiedzimy Sanktuarium Maryjne Loreta, pałace - Czerninów,
Schwarzenbergów, Toskański, Martiniców i Arcybiskupi - wejście do kompleksu zamkowego - Katedra św. Wita,
Stary Pałac Królewski, Bazylika św.Jerzego, Złota Uliczka, zejście na Małą Stronę. Ogrody Wallensteina, dalej Rynek
z kościołem św. Mikołaja - przejście na wyspę Kampę i rejs statkiem o 15.00 ok. 2 godz. z obiadem, po rejsie - Most
Karola, dalej przejście na Stare Miasto - Ratusz z Orlojem, Kościół Marii Panny przed Tynem, św. Mikołaja, św, Jakuba,
dalej Havelskie Miasto i Plac Wacława - Kościół Marii Śnieżnej, ogrody Franciszkańskie następnie o ustalonej godzinie
spotkanie na Hlavni Nadrazi - Dworzec Główny - i odjazd do Kudowy, przyjazd ok. północy.
Dzień 4: Kudowa - Czermna - Pstrążna - Karłów - Szczeliniec - Wambierzyce: 9.00 spacer po Kudowie, Muzeum
Zabawek, Park Zdrojowy, Pijalnia Wody Mineralnej i przejście parkiem do Czermnej, Kaplica Czaszek w Czermnej,
przejazd do Pstrążnej - Szopka Ruchoma, dalej drogą stu Zakrętów do Karłowa, wejście na Szczeliniec - wędrówka
od 2 do 2,5 godz. łącznie z wejściem i zejściem, przejazd do Wambierzyc - Bazylika Wambierzycka i Szopka Ruchoma.
Dzień 5: Adrspach - Broumov - Krzeszów - Nowa Ruda Kopalnia Węgla, wyjazd do Adrspachu - Skalne Miasto
- wędrówka przejazd do Broumova - zwiedzanie Klasztoru (kopia Całunu) i Kościoła św. Wojciecha wyjazd do
Krzeszowa: zwiedzanie Bazyliki, kościoła św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, wyjazd do Nowej Rudy. Kopalnia
Węgla: zwiedzanie. Wyjazd do Kudowy.
Dzień 6: Przejazd w kierunku Wrocławia. Rozpoczniemy zwiedzanie od muzeum Panoramy Racławickiej, potem
zwiedzanie autokarem najciekawszych miejsc we Wrocławiu, następnie spacer po Ostrowie Tumskim - przede
wszystkim Katedra, Rynek Starego Miasta, Aula Leopoldina na Uniwersytecie, Hala Stulecia i ewentualnie Ogród
Japoński w Parku Szczytnickim w miarę możliwości czasowych. Pożegnanie z przewodnikiem. Czas wolny na starym
mieście, przejazd do hotelu.
Dzień 7: Wrocław - Trójmiasto 9.00 przyjmowanie bagażu - 9.15 wyjazd - podczas podróży przerwa na obiad.
W godzinach wieczornych przyjazd do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

56

od 1199 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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BIESZCZADY

LESKO - MYCZKOWCE - WETLINA - CISNA - KOMAŃCZA
USTRZYKI DOLNE - POLAŃCZYK - SANOK - ZAGÓRZ
Dzień 1:
Wyjazd z Wejherowa przez Trójmiasto. Przejazd do Leska.
Dzień 2:
Zwiedzanie Leska nazywanego „Bramą Bieszczad”: Mały Rynek z XIX wiecznymi
kamieniczkami, kościół Nawiedzenia NMP z 1530r., Synagoga z XVII w., Cmentarz
Żydowski, okazały pomnik przyrody – Kamień Leski, Myczkowce: Centrum Ekumeniczne z Muzeum Miniatur drewnianych zabytków sakralnych z terenu Polski, Słowacji i Ukrainy, zapora wodna, następnie dla chętnych, wejście na wzgórze
z ruinami Zamku Sobień – dawnej siedziby Rodu Kmitów. Powrót do Leska.
Dzień 3:
Wypoczynek. Dla chętnych wycieczka fakultatywna: wejście na najwyższy szczyt
Bieszczadów – Tarnicę.
Dzień 4:
Przejazd na Przełęcz Wyżną, wejście na Połoninę Wetlińską, pobyt w schronisku
górskim – Chatka Puchatka, (dla chętnych przejście Połoniną Wetlińską do szczytu Smerek i dalej zejście do Wetliny). Pozostali - czas wolny na Połoninie Wetlińskiej, przejazd do Wetliny. Przejazd całej grupy do Cisnej – pobyt w karczmie „Siekierezada”. Powrót do Leska.
Dzień 5:
Wycieczka „Pętlą Bieszczadzką”: Baligród – cmentarz wojenny, Jabłonki – pomnik
gen. Świerczewskiego, przejazd Zabytkową Bieszczadzką Koleją Wąskotorową na
trasie Majdan – Balnica – Majdan, Klasztor w Komańczy – miejsce więzienia Kardynała Wyszyńskiego, cerkiew prawosławna.
Dzień 6:
Wyjazd na zwiedzanie bieszczadzkich zabytków: Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego PN w Ustrzykach Dolnych, Solina: spacer koroną największej zapory
wodnej w Polsce, Polańczyk: rejs statkiem po Zalewie Solińskim, kościółek w Średniej Wsi – najstarsza drewniana świątynia w Bieszczadach. Powrót do Leska. Kolacja z bankietem.
Dzień 7:
Zagórz: ruiny XVIII wiecznego klasztoru – warowni OO. Karmelitów – jeden z ciekawszych zabytków południowo – wschodniej Polski, Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego, zabytkowy Ratusz i zabudowania Rynku, Gotycki Zamek.
Dzień 8:
Wykwaterowanie. Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota / przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 1550 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KRYNICA
ZDRÓJ

FESTIWAL KIEPURY

WCZASY ZDROWOTNE Z KIEPURĄ W KRYNICY ZDRÓJ
Festiwal im. Jana Kiepury to wspaniałe koncerty z ogromną ilością wielkich przebojów muzyki operowej, operetkowej i musicalowej w wykonaniu najlepszych artystów, znanych ze scen krajowych i zagranicznych, jak również Klub Festiwalowy
czyli spotkania publiczności z gwiazdami.
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta do Krynicy Zdrój, z przerwą na obiad.
Dzień 2: Spacer po Krynicy Zdrój z przewodnikiem, zobaczymy m.in.: Willę
Romanówka - Muzeum Nikifora, Muzeum Zabawek „Bajka”, Stary Dom Zdrojowy, Łazienki Borowinowe, Pijalnię Główną, Muszlę Koncertową, pomnik Nikifora, Willę Patria oraz Pijalnię Jana. Czas wolny. Następnie udamy się na koncert w ramach Festiwalu im. Jana Kiepury.
Dzień 3 - 7: Zabiegi lecznicze (3 x dziennie + gimnastyka zbiorowa). Korzystanie z atrakcji uzdrowiska Krynicy Zdrój. Możliwość udziału w koncertach w ramach Festiwalu im. Jana Kiepury. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, ale w tym dniu nie ma gwarancji na skorzystanie z zabiegów.
Dzień 8: Powrót do Trójmiasta z przerwą na obiad.
UWAGA! Każdy uczestnik ma prawo do skorzystania z trzech zabiegów
leczniczych dziennie (poniedziałek – piątek) oraz gimnastyki zbiorowej
bez dodatkowych opłat!

od 1600 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 2 x obiad na trasie
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• biletów wstępu na płatne koncerty festiwalowe
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków i wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
STARY SĄCZ
Piękne, stare, nieduże miasto z ryneczkiem wyłożonym „kocimi łbami”, Muzeum Księdza Józefa Tischnera, zabytkowa studnia, Klasztor Sióstr Klarysek z kaplicą z relikwiami św. Kingi.

58

SZCZAWNICA
Wycieczka w Pieniny na spływ tratwami po Dunajcu, na trasie ze Sromowców do Szczawnicy. Czas
wolny w Szczawnicy. Powrót do Krynicy.

NOWY SĄCZ
Zobaczymy m.in.: Rynek z secesyjnymi kamieniczkami, Ratusz z wystrojem neorenesansowym i neobarokowym, Bazylika św. Małgorzaty z gotycką polichromią z 1360 roku, Skansen
Sądeckiego Parku Etnograficznego, ruiny sądeckiego zamku. Powrót do Krynicy.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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NIEMCY

dni

Dkod wycieczki
01

BERLIN
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta, po drodze poczęstunek śniadaniowy. Przyjazd do Berlina około godziny 15:00,
czas wolny na kiermaszu adwentowym, gdzie na świątecznie przystrojonych straganach sprzedawcy oferują bożonarodzeniowe wypieki, grzane wino, a świąteczne dźwięki chórów i orkiestr dętych tworzą nastrojową oprawę muzyczną. Będziemy mieli wyjątkową okazję do zapoznania się z regionalnymi przysmakami i oryginalnymi wyrobami miejscowego rękodzieła. W morzu świateł czekają nas zakupy i spacery po wspaniale udekorowanych parkach, uliczkach i placach miasta, a to wszystko przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd. Wieczorem przyjazd do hotelu.
Dzień 2: Przejazd do centrum miasta na spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta do godz. 13:00, następnie dalszy udział w adwentowym kiermaszu, ok. godz. 17.00 wyjazd w kierunku Trójmiasta. Przyjazd w późnych
godzinach wieczornych do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 1 nocleg w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

3

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 549 zł/os.

dni

Dkod wycieczki
02

DREZNO
JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta, po drodze poczęstunek śniadaniowy. Przyjazd do Drezna około godziny 15:00. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym, gdzie będzie można skosztować aromatycznego grzańca, prażonych migdałów i serc z piernika. Będziemy mieli wyjątkową okazję do zapoznania się z regionalnymi przysmakami i oryginalnymi wyrobami miejscowego rękodzieła. W morzu świateł czekają nas zakupy i spacery po wspaniale udekorowanych parkach, uliczkach i placach miasta, a to
wszystko przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd. Wieczorem przyjazd do hotelu.
Dzień 2:
Przejazd do centrum miasta na spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta do godz. 14:00, następnie dalszy udział
w adwentowym kiermaszu, ok. godz. 18.00 wyjazd w kierunku Trójmiasta.
Dzień 3:
Przyjazd do Trójmiasta w godzinach porannych.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 1 nocleg w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

60

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 549 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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Dkod wycieczki
03

PARK
ROZRYWKI
TROPICAL ISLANDS

TROPICAL ISLANDS - BRAMA BRANDENBURSKA - REICHSTAG
ALEXANDERPLATZ - MUR BERLIŃSKI
Dzień 1: Zbiórka o godz. 21:00, wyjazd. Dzień 2: Przyjazd na „Tropikalną Wyspę” około godz. 6:00. Niezapomniana lekcja,
podczas której uczestnicy będą mieć bezpośredni kontakt z niezwykłościami tropikalnego świata. Tropical Islands to największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie. Na wyspie zwiedzimy zachwycające oryginalne budynki z lasów
tropikalnych, które opowiadają o odległych krajach, jednocześnie do nich zapraszając, oraz będziemy uczestniczyć w bogatym programie artystycznym. Laguna z grotą i wodospadem, jak i ogromne Morze Południowe z jedynym w swoim rodzaju piaskiem na plaży gwarantują prawdziwą tropikalną kąpiel. Należące do światowego dziedzictwa kultury budynki
i cuda natury, jak świątynia Elefanty z Indii czy gejzery i jeziora z Waiotapu. Ok godz. 21:00 przejazd do hotelu na nocleg.
Dzień 3: Przejazd do Berlina. Zobaczymy: Bramę Brandenburską, Reichstag, Alexanderplatz, Mur Berliński. Wyjazd ok. godz.
15:00 do Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• nocleg w hotelu w pokojach 2 i 3 os. ze śniadaniem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu na Tropical Islands
• dodatkowo płatnych atrakcji na Tropical Islands
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 335 zł/os.

3

dni

Dkod wycieczki
04

DLA SENIORÓW

PARK
ROZRYWKI
TROPICAL ISLANDS

TROPICAL ISLANDS - BRAMA BRANDENBURSKA - REICHSTAG
ALEXANDERPLATZ - MUR BERLIŃSKI
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd do Szczecina z krótką przerwą po drodze. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Wyjazd do hotelu w okolicach Tropikalnej Wyspy. Przyjazd do hotelu. Dzień 2: Wyjazd na Tropical Islands. To największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie. Na wyspie zwiedzimy zachwycające oryginalne budynki z lasów tropikalnych,
które opowiadają o odległych krajach, jednocześnie do nich zapraszając. Laguna z grotą i wodospadem, jak i ogromne Morze Południowe z jedynym w swoim rodzaju piaskiem na plaży gwarantują prawdziwą tropikalną kąpiel. Należące do światowego dziedzictwa kultury budynki i cuda natury, jak świątynia Elefanty z Indii, czy gejzery i jeziora z Waiotapu. Ok. godz.
21:00 przejazd do hotelu. Dzień 3: Przejazd do centrum Berlina. Spotkanie z przewodnikiem – zobaczymy: Bramę Brandenburską, Reichstag, Alexanderplatz, Mur Berliński. Czas wolny. O godz. 14:30 wyjazd z Berlina z przerwą na obiad. Powrót do
Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 2 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 1 obiadokolację
• opiekę pilota/przewodnika
• bilety wstępu na Tropikalną Wyspę
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• dodatkowo płatnych atrakcji na Tropical Islands
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 585 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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PARK
ROZRYWKI
TROPICAL ISLANDS

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Dzień 2: Przyjazd na Tropical Islands około
godz. 6.00. Niezapomniana lekcja, podczas której uczestnicy będą mieć bezpośredni kontakt z niezwykłościami tropikalnego świata. Tropical Islands to
największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie. Na wyspie zwiedzimy zachwycające oryginalne budynki z lasów tropikalnych, które opowiadają o odległych krajach, jednocześnie do nich zapraszając. Laguna z grotą
i wodospadem, jak i ogromne Morze Południowe z jedynym w swoim rodzaju piaskiem na plaży gwarantują prawdziwie tropikalną kąpiel. Należące do
światowego dziedzictwa kultury budynki i cuda natury, jak świątynia Elefanty z Indii, czy gejzery i jeziora z Waiotapu. Dzień 3: Wyjazd z Tropikalnej Wyspy
ok godz. 1.00 w nocy. Przyjazd ok. godz. 09.30

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu na Tropical Islands
• dodatkowo płatnych atrakcji na Tropikalnej
Wyspie
• wydatków własnych
OFERTA GRUPOWA

od 195 zł/os.

3

dni

Dkod wycieczki
06

LIPSK
MIASTO SKARBÓW
SZTUKI I KULTURY

ODKRYJECIE PAŃSTWO MIASTO NAZWANE PRZEZ GOETHEGO
„MAŁYM PARYŻEM”
Lipsk to miasto pełne dzieł sztuki i kultury, starych budowli, historycznych galerii i wspaniałych, mistrzowskich dokonań architektów.
Podczas zwiedzania śródmieścia Lipska ulegniecie Państwo jego nieopisanemu urokowi. Podążając historycznymi ścieżkami poprzez
małe butiki i pasaże, zobaczycie ratusz, starą giełdę, kościoły Tomasza i Mikołaja oraz wiele, wiele więcej.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy do Lipska, zakwaterowanie w hotelu. Popołudnie możecie Państwo spędzić według
własnych życzeń. Chętnie zorganizujemy Państwu wyjście do lipskiej opery lub Sali koncertowej Gewandhaus. Dzień 2: Przed
południem nasz przewodnik pokaże Państwu: Stare Miasto, kościół św. Tomasza, Nowy Ratusz, Galerię Handlową Speck Hof
i największy kolejowy dworzec Europy - to tylko niektóre z atrakcji tego urzekającego miasta. Wspólna kolacja w historycznej
restauracji „Auerbachskeller” w Maedler Pasażu – jednym z najpiękniejszych lokali gastronomicznych Lipska - uwieńczy ten
dzień. Dzień 3: Dzisiejszy dzień rozpocznie się wycieczką do miasta Marcina Lutra Wittenbergi. Zwiedzicie tu Państwo m.in.
zamkowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych ze słynnymi drzwiami, na których Marcin Luter umieścił swoje tezy.
Następnie udacie się Państwo w podróż powrotną. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 2 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

62

od 1049 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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Dkod wycieczki
07

POTSDAM
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta, przejazd w kierunku Niemiec do Poczdamu. Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po mieście, podczas którego zobaczymy
bramy miejskie, pełne uroku uliczki i stary Rynek. Zobaczymy również Cecilienhof, gdzie podpisana została konferencja pokojowa kończąca II wojnę światową. Czas wolny - następnie przejazd do Berlina. Dzień 2: Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po mieście, podczas którego zobaczymy Bramę Brandenburską, plac Paryski oraz pomnik Holocaustu. Następnie zwiedzimy najpiękniejszy plac miasta - Gendarmenmarkt. Proponujemy zwiedzanie traktu spacerowego Unter den Linden z budynkiem Uniwersytetu Humboldta i Opery Berlińskiej, Neue Wache oraz katolicką katedrę św. Jadwigi. Odwiedzimy najstarszą część miasta - Nikolaiviertel, a także Alexanderplatz, jeden z największych w Berlinie, który lata świetności przeżywał w latach 20-tych XX wieku. Zwiedzanie katedry berlińskiej - protestanckiego kościoła z przełomu XIX i XX wieku. Na Wyspie Muzeów zwiedzimy Muzeum Pergamonu, w którym znajduje
się jedno z najbardziej monumentalnych dzieł kultury antycznej - słynny ołtarz z Pergamonu i brama targowa Miletu. Przerwa na obiad w jednej z berlińskich restauracji. Rejs statkiem po Szprewie. Czas wolny. Dzień 3: Tego dnia odwiedzimy Berlin Zachodni. Zwiedzanie rozpoczniemy od dzielnicy rządowej
z parlamentem niemieckim - Reichstagiem oraz placem Poczdamskim. Przejedziemy do Checkpoint Charlie - najsłynniejsze przejście graniczne oraz East
Side Gallery - jeden z niewielu zachowanych kawałków wewnętrznego odcinka Muru Berlińskiego, któremu jest poświęcone muzeum. Kolejnym punktem
będzie Kulturforum z jedną z najpiękniejszych filharmonii i Galerii Malarstwa, zobaczymy statuę Zwycięstwa z historyczną ulicą,,17. Juni”. Przejazd ulicą
Ku’damm nazywaną berlińskimi Polami Elizejskimi z KaDeWe - słynnym domem towarowym. Zobaczymy Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, który przypomina o skutkach wojny z nietypowo zachowaną wieżą. Na zakończenie zwiedzania proponujemy Plac i Ogród Charlottenburg, Pałac Bellevue, który jest
siedzibą prezydenta oraz park Tiergarten zwanym „płucami miasta”. Ok. godz. 14.00 wyjazd do Trójmiasta, powrót późnym wieczorem.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota/przewodnika
•2
 noclegi w pok. 2 i 3 os. z śniadaniam i obiadokolacją
•u
 bezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłku
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

3

dni

Dkod wycieczki
08

od 899 zł/os.

DREZNO
DOLNA
SAKSONIA

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta ok. godz. 13:30. Przejazd w kierunku granicy, po drodze przerwa na poczęstunek obiadowy. Nocleg. Dzień
2: Przejazd w kierunku Drezna. Zwiedzanie „Galerii Starych Mistrzów” w kompleksie pałacowym Zwinger. Spacer po zaliczanym do najpiękniejszych placów Europy - Theaterplatz, który otaczają opera Semperoper oraz katedra Hofkirche wzniesiona na zlecenie Augusta III
Sasa. Promenada spacerowa „Bruhlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. Nad placem Neumarkt od
2005 roku ponownie góruje kościół Frauenkirche z charakterystyczną kopułą – jednym z symboli Drezna. O godz. 15.00 rozpoczniemy
rejs statkiem - trasa rejsu prowadzi malowniczą doliną Łaby mijając m.in. słynny most o nazwie „Niebieski Cud”. Po powrocie przerwa
na obiad w jednej z wielu restauracji w centrum miasta - czas wolny. Przejazd do hotelu. Dzień 3: Przejazd do Miśni - słynącej w świecie
z produkowanej w tamtejszej manufakturze porcelany. Spacer po Starówce Miśnieńskiej, aż na Wzgórze Zamkowe. Zwiedzanie hali pokazowej w Państwowej Manufakturze Porcelany Miśnieńskiej razem z warsztatami pokazowymi. Przejazd do Moritzburg. Zwiedzanie zamku
Moritzburg, jest to najpiękniejszy zamek w Saksonii, krótki spacer po parku. Przejazd w kierunku Trójmiasta z przerwą na obiad. Przyjazd
do Trójmiasta w późnych godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka przewodnika
• 2 noclegi pok. 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania i 2 obiady
• poczęstunek obiadowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1049 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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BELANTIS
PARK ROZRYWKI

Belantis to jeden z największych parków rozrywki w Niemczech, tuż obok Tropical Islands, Heide Parku, Phantasialandu czy Serengeti Safari Parku, które także znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Park Rozrywki Belantis wyróżnia przede
wszystkich wielka kolejka górska Huracan, która zaliczana jest do dziesięciu najlepszych na całym świecie. Generalnie
park posiada prawie 70 atrakcji podzielonych tematycznie m.in.: Zamek Belantis, Dolina Faraonów, Wybrzeże Odkrywców, czy Preria Indian. W tym świecie każdy znajdzie swoje miejsce!
Dzień 1: Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd nocny w okolice Lipska.
Dzień 2: Poranne śniadanie turystyczne na terenie Niemiec. Wejście do Parku Rozrywki Belantis. Całodzienny pobyt
w parku. Wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 3: Przyjazd do Trójmiasta we wczesnych godzinach porannych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do Parku Rozrywki Belantis
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 330 zł/os.

4

dni

Dkod wycieczki
10

RUGIA
KURORT MORSKI BINZ NA RUGII

Pojedziecie Państwo z nami na największą i być może najpiękniejszą wyspę Niemiec. Szerokie, białe plaże, niekończące się
aleje, okazałe lasy bukowe, lśniące wapienne skały i hucząca topiel Bałtyku – to wszystko oznacza wyspę Rugię. Od Przylądka
Arkona – najbardziej na północ wysuniętego punktu do Półwyspu Moenchgut jest ona jedynym w swoim rodzaju ośrodkiem
wypoczynkowym. Pokażemy Państwu jej najpiękniejsze strony.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i miasta północnych Niemiec do Binz na wyspie Rugia. Dzień 2: Objazd południowowschodniej części wyspy. Przejeżdżając obok Pałacu Myśliwskiego Granitz udamy się do kąpielisk Sellin, Baabe, Goehren aż
do Półwyspu Moenchsgut. Dzień 3: Wycieczka do Parku Narodowego Jasmund ze słynnym Koenigstuhl, do skał kredowych
aż po Przylądek Arkona, najbardziej na północ wysunięty kraniec wyspy. Dzień 4: Podróż powrotna, która będzie miała
przyjemny przebieg, z okazjonalnymi postojami. Powrót do Trójmiasta w późnych godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• opłaty kuracyjnej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

64

od 1089 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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HEIDE-PARK
SERENGETI SAFARI
PARK
PARK ROZRYWKI

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych. Przejazd w okolice Serengeti Safari Park Hodenhagen, który znajduje się na Pustaci Luneburskiej. Dzień 2: Pobyt w Serengeti Safari Park. Park składa się z czterech dużych działów – Świata Dzikich Zwierząt, Świata Małp,
Świata Wody i Świata Rozrywki. W Świecie Dzikich Zwierząt zamieszkałym przez 1500 żyjących na wolności zwierząt można spotkać lwy,
stada gnu, bawoły, żyrafy, tygrysy i strusie. Przez „największe w Europie Mini ZOO” z ponad 200 zwierzętami można przejść pieszo. Warto zobaczyć również jedną z największych w Niemczech hodowlę słoni. Kolejna atrakcja, zwłaszcza dla dzieci, to Świat Małp. Dokazuje tu
wokół zwiedzających aż 200 małp z 20 różnych gatunków, od makaków i saimiri, po goryle i szympansy. Obiad i deser w parku rozrywki. Powrót do hotelu. Dzień 3: Przejazd i pobyt w Heide-Parku. Jest to największy park rozrywki w północnych Niemczech, zajmuje ponad 850 000 m2. Został otwarty 19 sierpnia 1978 roku. Posiada ponad 40 atrakcji dla osób w każdym wieku – od małych teatrzyków dla
najmłodszych, po ogromne kolejki górskie. W roku 2011 park zmienił swoją strukturę dzieląc się na cztery strefy, są to: „Zatoka Piratów”,
„Kraina Zapomnienia”, „Dziki Zachód” i „Transylwania”. Obiad w Parku Rozrywki. Wyjazd w drogę powrotną. Kolacja na trasie w restauracji
McDonald’s na terenie Niemiec. Dzień 4: Przyjazd do Trójmiasta w godzinach porannych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 osobowych
• 2 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

4

dni

Dkod wycieczki
12

Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do Heide-Park, biletów wstępu
do Serengeti Safari Park
• dodatkowo płatnych atrakcji
w odwiedzanych parkach rozrywki
• napoi do posiłków
OFERTA GRUPOWA
• wydatków własnych

od 880 zł/os.

WIELKANOC
W BERLINIE

ŚWIATOWA METROPOLIA - DELEKTUJCIE SIĘ PAŃSTWO
STOLICĄ NIEMIEC
Berlin jest zawsze atrakcyjnym celem podróży. Wszędzie jest coś nowego do odkrycia, tu kształtuje się przyszłość. Symbolem Berlina jest Brama Brandenburska, położona na granicy dzielnic Mitte i Tiergarten, za nią zaś jest na nowo zaaranżowany Pariser Platz ze słynnym hotelem Adlon. Dalej rozciąga się szeroka, znana w świecie Aleja Pod Lipami (Unter den
Linden), która łączy Plac Paryski z wiodącym do Placu Zamkowego Mostem Zamkowym. Także nowa siedziba Reichstagu z nowoczesną kopułą, rozbudowana przez Lorda Normana Fostera, jest godna zobaczenia! Tu niemiecki Parlament ma
swoje posiedzenia. Zamieszkacie Państwo w hotelu położonym niedaleko od nowego centrum Berlina, między Potsdamerplatz (Plac Poczdamski) i Alexanderplatz. Ulica Friedrichstrasse, słynny Gendarmenmarkt, dzielnica św. Mikołaja z licznymi kafejkami i restauracjami oraz powstałe po upadku Muru Berlińskiego muzeum Checkpoint Charlie są obowiązkowym celem Państwa podróży.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• wizyta w kopule Reichstagu
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os., ze śniadaniem i obiadokolacją
• objazd miasta z interesującymi, merytorycznymi informacjami
przewodnika
• „Zielona Wycieczka” z przewodnikiem do krainy rzeki Haveli
• upominek wielkanocny
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1149 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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TURYNGIA
ERFURT - WEIMAR - GERA

Las Turyński jest największym zwartym kompleksem leśnym i jednocześnie jednym z najpiękniejszych Średniogórzy Niemiec. Jako najczęściej opiewany w pieśniach region urlopowy, Las Turyński zaprasza do zabawy. Uradują Państwa fascynujące, panoramiczne widoki, gęsto zalesione wzgórza, idylliczne łańcuchy
gór i milutkie wsie. Odkryjecie miasta, kulturę i naturę w docelowym regionie
Państwa podróży - Turyngii.
Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do Gery.
Do kolacji pozostanie jeszcze trochę czasu, w którym możecie Państwo zapoznać się z hotelem i jego otoczeniem.
Dzień 2:
Przed południem czeka Państwa objazd miasta autokarem. Drugie co do
wielkości miasto Turyngii leży w urokliwym, pagórkowatym krajobrazie na
brzegu Białej Elstery. Historyczne centrum tworzą Rynek z Ratuszem, Fontanną Simonsa i Miejską Apteką. Ponad sto miejskich willi świadczy nadal
o świetności i bogactwie minionego czasu. Po południu udacie się przez
Las Turyński do powiatowego miasta Saalfeld ze znanymi grotami. Poznacie
miasto podczas spaceru historycznymi uliczkami.
Dzień 3:
Wycieczka do Erfurtu. Stolica kraju związkowego – Turyngia została ukształtowana przez jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych organizmów miejskich Niemiec. Jest on pełną powabu mieszanką kamienic bogatych patrycjuszy z pieczołowicie odrestaurowanymi domami szachulcowymi (tzw. mur pruski). Długi na 120 m most Kramerbruecke jest niepowtarzalnym, najdłuższym w Europie, całkowicie zabudowanym 32 domami i zamieszkałym mostem. Po południu udamy się w podróż powrotną do Gery,
jednakże z postojem w mieście kultury - Weimarze. W niemieckiej turystyce miejskiej jest ono jednym z najbardziej znaczących celów. Nazwiska takie, jak Goethe, Schiller, Herder i Wieland przyczyniły się do światowej sławy tego miasta.
Dzień 4:
Po śniadaniu rozpoczniemy podróż powrotną. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

OFERTA GRUPOWA
Cena obejmuje:
od
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem
• 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

1395 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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BAWARIA
OKTOBERFEST

NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI I ŚWIĘTO PIWA OKTOBERFEST
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczornych do Miasta Mozarta - Salzburga, spacer po mieście, m.in. pałac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza
uliczka miasta Getreidegasse, na której znajduje się Dom Mozarta, Katedra św.
Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo św.
Piotra, czas wolny na salzburskiej starówce, przejazd do komfortowego hotelu
w górskiej okolicy Salzburga.
Dzień 2: Przejazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Bawarii - Hohenschwangau, gdzie wśród przepaści i jezior położony jest zamek Neuschwanstein, zwiedzanie baśniowego Neuschwanstein - najbardziej znanego zamku Ludwika II, symbolu zamków bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya, którego
logo wzorowane było właśnie na konturach tej budowli, spacer na Marienbrücke (Most Marii), przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z wodospadem na dnie, następnie przejście malowniczym Wąwozem Pöllatschlucht wśród wodospadów rzeki Pöllat, czas wolny na zakup pamiątek, po
nim wizyta w centrum uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, które ze względu
na odbywające się w nim musicale na temat króla Ludwika II nazywane jest miasteczkiem musicalowym, spacer po urokliwej starówce położonej na tle skalistych
szczytów, zakwaterowanie w komfortowym hotelu w okolicy zamków w samych
Alpach Bawarskich/Tyrolskich.
Dzień 3: Przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta - Monachium, zwiedzanie dzielnicy BMW i Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, wjazd na Olympiaturm - wieżę olimpijską,
skąd rozciąga się wspaniały widok na rozległe miasto, następnie przejazd na Błonia Teresy, gdzie co roku odbywa się największe święto ludowe na świecie - OKTOBERFEST, uczestnictwo w Święcie Piwa, wejście do słynnego namiotu piwnego
Hofbräu Festzelt i zabawa przy typowej bawarskiej strawie i dwóch kuflach litrowego piwa oraz korzystanie z atrakcji takich jak jarmark ludowy i wesołe miasteczko, następnie zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym
Frauenkirche - Kościele Mariackim, będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz - miejsce puczu hitlerowskiego,
gmach Bawarskiej Opery Narodowej, czas wolny na rozbawionej starówce goszczącej miłośników zabawy z całego świata, wieczorem powrót do hotelu.
Dzień 4: Przejazd do leżącego u stóp najwyższego szczytu Niemiec - Zugspitze
Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, parku zdrojowym
i po słynnej ulicy Ludwigstrasse, czas wolny w centrum największego niemieckiego kurortu alpejskiego, następnie wizyta na Olimpijskim Stadionie Narciarskim,
gdzie co roku 1 stycznia odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju
Czterech Skoczni, około południa pożegnanie z pięknymi alpejskimi krajobrazami i wyjazd w drogę powrotną do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1385 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 3 noclegi w pokojach 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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DREZNO
DOLNA
SAKSONIA

MORITZBURG - STOLPEN - SZWAJCARIA SAKSOŃSKA
KÖNINGSTEIN - DREZNO - MIŚNIA
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do zamku Moritzburg. Zwiedzanie najpiękniejszego zamku w Saksonii. Spacer po parku. Przejazd
do hotelu w okolicach Drezna. Dzień 2: Przejazd do Stolpen. Zamek rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była więziona w Stolpen przez 49 lat. Zwiedzanie zamku.
Następnie przejazd przez malowniczy region Szwajcarii Saksońskiej. Skały wznoszące się ponad doliną Łaby tworzą cudowne krajobrazy. Krótki postój przy najpopularniejszym
punkcie widokowym Bastei. Następnie przejazd do Königstein. Zwiedzanie zamku, spacer po murach twierdzy wznoszących się 250 m ponad Łabą z możliwością podziwiania
doskonale zachowanych elementów architektonicznych - bram warownych, zamku i bastionu Jerzego, spichlerza, starych koszarów oraz głębokiej na ponad 150 m studni.
Późnym popołudniem przejazd do Drezna. Spacer po ulicach Starówki: zaliczany do najpiękniejszych placów Europy Theaterplatz otaczają opera Sempera, Zwinger oraz kościół
Hofkirche (dziś katedra) wzniesiony przez Augusta Mocnego. Promenada spacerowa „Bruhlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. Nad
placem Neumarkt od 2005 roku ponownie góruje kościół Frauenkirche z charakterystyczną kopułą - jednym z symboli Drezna. Przejazd do hotelu. Dzień 3: Przejazd do centrum
Drezna. Objazd miasta autokarem: m.in. okolice Starego Miasta, Szklana Manufaktura Volkswagena, dzielnica Blasewitz, w której zachowała się zabudowa willowa z okresu
przed II Wojną Światową, panorama Łaby z trzema zameczkami- Albrechtsberg, Eckberg i Villa Stockhausen. Spacer po kompleksie parkowo-pałacowym w Pillnitz. Następnie
zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizowanych w gmachu Zwinger. Rejs statkiem po Łabie. Trasa rejsu prowadzi malowniczą doliną Łaby mijając m.in.
słynny most o nazwie „Niebieski Cud”. Powrót do hotelu. Dzień 4: Przejazd do Miśni, słynącej w świecie z produkowanej w tamtejszej manufakturze porcelany. Zwiedzanie
manufaktury. Przejazd do Budziszyna - zwiedzanie starego miasta. Przejazd do hotelu w okolicach Zgorzelca. Dzień 5: Przejazd do Zielonej Góry. Zwiedzanie miasta - Palmiarnia,
Muzeum Dawnych Tortur, Muzeum Wina, Sala Zegarowa, odwiedziny u artysty-rzeźbiarza Jana Papiny - twórcy repliki „Rejtana” w 3D. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach
wieczornych.

Cena obejmuje:
Cena nie obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• opiekę pilota/przewodnika
• napoi do posiłków
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• wydatków własnych
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

od 1539 zł/os.

5

dni

Dkod wycieczki
16

ROMANTYCZNY
HEIDELBERG

Czcigodne, uniwersyteckie miasto Heidelberg, uważane jest dzięki swoim bajkowym krajobrazom za kolebkę niemieckiego romantyzmu i zaliczane do najpiękniejszych miast świata. Wszystko, co rozumiemy pod pojęciem romantyzmu, jest tu reprezentowane: pałace, zamki, miasteczka z krętymi uliczkami, dzikie wąwozy i dziwne skały. Nadzwyczajny urok i światowa popularność tego miasta są dla wszystkich je odwiedzających niezapomnianym przeżyciem. Wysoko ponad
dachami starego miasta i wąskimi uliczkami królują ruiny heidelberskiego zamku, które trzy razy w roku, podczas światowej sławy gry świateł w Heidelbergu, zamieniają się w błyszczący klejnot.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy do Heidelbergu. Dzień 2: Zwiedzanie Heidelbergu. Przewodnik będzie Państwu towarzyszył podczas spaceru
przez Stare Miasto, gdzie odczujecie panującą w uliczkach atmosferę, odkryjecie piękno ufundowanych przez książąt Palatynatu kościołów, zakątków Starówki, czy najstarszego niemieckiego uniwersytetu. Będziecie Państwo całym sercem chłonąć luźną atmosferę tego studenckiego miasta. W końcu polecamy także „bumelowanie” po najdłuższym ciągu handlowym Niemiec. Zwiedzanie zakończymy wstępem do romantycznego heidelberskiego zamku. Dzień 3: Całodzienny przejazd przez Palatynat. Zobaczycie Państwo m.in.: katedrę i cesarskie miasto Speyer, najważniejsze miasto tzw. Niemieckiej
Ulicy Winnej - Bad Duerkheim (z największą beczką świata) i Nowe Miasto. Historyczne starówki, interesujące fontanny, odrestaurowane zabytkowe kamieniczki i domy, malownicze uliczki, zaułki i dziedzińce są prawie nie do opisania. Dzień 4: Dzisiejszy dzień możecie Państwo zaaranżować według własnych upodobań. Możecie w spokoju przemierzyć pasaż handlowy lub odwiedźcie Stare Miasto. Wieczorem odbędą się świetlne iluminacje na zamku, które przyciągają turystów z całego świata. Przeżyjecie Państwo te przepiękne fajerwerki podziwiając je ze statku i mając przed sobą kulisę zamku i starówki.
Dzień 5: Po śniadaniu udacie się Państwo w podróż powrotną do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka pilota / przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os., ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

68

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
OFERTA GRUPOWA

od 1365 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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SPREEWALD
JEDYNY W SWOIM
RODZAJU
OAZA NIENARUSZONEJ NATURY

Zaledwie 100 km na południe oddalony od Berlina, jedyny tego rodzaju w Europie Środkowej krajobraz roztacza się w Łużycach. Spreewald dzieli się tu na labirynt utworzony przez okrągłą setkę rzek. Nie do wiary: ta niepowtarzalna kraina była jeszcze nieznana przed prawie 150-cioma laty. Dzisiaj, podczas idyllicznych przejażdżek łodziami kanu, przyjemnych spływów kajakowych, czy pieszych wędrówek, możecie Państwo odkrywać wyjątkowe piękno natury Spreewaldu. Krajobraz ten zaliczany jest
do najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów wakacyjnych Niemiec. Jak w domu czują się tu zarówno karpie, szczupaki i wydry, jak i bociany czy
rzadkie zimorodki.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy w okolice Cottbus. Dzień 2: Przed południem będziecie Państwo zwiedzać Cottbus, a po południu kopalnię węgla brunatnego, należącą do łużyckiej Spółki Węgla Brunatnego, zajmującej się jego wydobyciem w rejonie Cottbus. Tam również odwiedzicie punkt widokowy kopalni „Jaenschwalde”. Dzień 3: Czym byłby Spreewald bez przejażdżki łodziami kanu? Będziecie Państwo mogli podziwiać piękno tej przyrody od strony wody, zwiedzać wieś- muzeum Lehde z wiejskimi zagrodami Spreewaldu, urządzać spacery przez rzeki i mosty, i tak dalej, i tak dalej. Nie sposób wymienić wszystkiego - najlepiej będzie, jeśli pojedziecie Państwo z nami! Dzień 4: Dzień dzisiejszy jest przede wszystkim przewidziany na Goerlitz w Górnych Łużycach. Przejazd po mieście ze zwiedzaniem 500 letniego Świętego Grobu. Następnie będzie czas do Państwa dyspozycji na penetrację Starego Miasta. Po południu celem Państwa będzie
Bad Muskau z Parkiem Księcia Puecklera, gdzie podczas spaceru przez niemiecką część Ogrodów Zamkowych będziecie Państwo podziwiać historyczne budowle.
Dzień 5: Po śniadaniu opuszczą Państwo Spreewald i udadzą się w podróż powrotną. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka pilota / przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

5

dni

D 18

kod wycieczki

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• opłaty klimatycznej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1638 zł/os.

DREZNO
FLORENCJA
NAD ŁABĄ
PODRÓŻ DO MIASTA SZTUKI I BAROKU

Drezno zaliczane jest do najpiękniejszych barokowych miast Europy i ze względu na swoje specyficzne położenie bywa nazywane Florencją znad
Łaby. Tu znajdziecie Państwo jedyne w swoim rodzaju i o niespotykanej piękności przykłady architektury, takie jak Semperoper, Frauenkirche
i Zwinger. Podczas wędrówki przez Stare Miasto będą Państwu towarzyszyć liczne zabytki. Ogromne wrażenie w czasie tej podróży wywrze na
Państwu przejazd przez Szwajcarię Saksońską z jej urzekającym krajobrazem.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy do Drezna. Po południu możecie Państwo wybrać się na rekonesans po tym przecudnym mieście.
Dzień 2: Wielkie zwiedzanie. Zobaczą Państwo m.in. Galerię Zwinger, kościoły św. Krzyża i Mariacki, operę Semper oraz Tarasy Bruehla.
Dzień 3: W dniu dzisiejszym zwiedzicie Państwo operę Semper. Po południu będzie czas do własnej dyspozycji. Możecie Państwo
odwiedzić zamek z Zielonym Sklepieniem, Galerię Nowych Mistrzów w Albertinum albo Galerię Starych Mistrzów w budynku Semper
przy Zwingerze. Dzień 4: Po śniadaniu udacie się Państwo w podróż poprzez piękne krajobrazy Gór Połabskich do Koenigstein, gdzie
zobaczycie liczącą 750 lat twierdzę Koenigstein. Ta górska twierdza, zajmująca obszar 9,5 ha, z więcej niż trzydziestoma zabudowaniami,
jest największą tego typu w Europie, cenną architektonicznie i historycznie. Następnie przez Bad Schandau będziecie zmierzać do baszty
widokowej o światowej sławie. Zadziwi Państwa wspaniały widok na przedziwny i imponujący krajobraz. Dzień 5: Pełni niezapomnianych
wrażeń i przeżyć dotrzecie Państwo w godzinach wieczornych do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka pilota / przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os., ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

od 1399 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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RUGIA
I MEKLEMBURGIA
SŁONECZNA WYSPA

Dzień 1: TRÓJMIASTO - GREIFSWALD
Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych przez Polskę i Niemcy do
Greifswald. Zwiedzanie hanseatyckiego miasta z przepiękną Starówką.
Dzień 2: ZWIEDZANIE WYSPY RUGII
Przejazd do Sassnitz, krótkie zwiedzanie miasteczka z jego portami
jachtowym i rybackim, wejście na najdłuższe molo w Europie, rejs statkiem do Königsstuhl. Podczas rejsu zobaczymy od strony morza najdłuższą część wybrzeża kredowego wyspy Rugii i miejsce gdzie w 2005
roku masyw skał „Wissower Klinken” obsunął się do morza. Po powrocie przerwa na obiad. Następnie przejazd do Binz – krótkie zwiedzanie miasteczka - potem rozpoczniemy romantyczny przejazd muzealnym pociągiem,,Pędzący Rolland” – przejazd Binz – Sellin. Krótki pobyt
w Sellin, czas wolny, przejazd do hotelu w Schwerinie.
Dzień 3: SCHWERIN - STOLICA LANDU MEKLENBURG - VORPOMMERN
Po śniadaniu zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zobaczymy Zamek
Książąt Meklemburskich i Katedrę, rejs statkiem po jeziorze „Schweriner See”. Obiad, czas wolny. Powrót do hotelu.
Dzień 4: HISTORYCZNE MIASTO HANZY
Przejazd do Lubeki, zwiedzanie miasta i portu z przewodnikiem, odwiedzimy Ratusz, Katedrę, Kościół Mariacki, przerwa obiadowa. Po południu zobaczymy dom marcepana o nazwie Niederegger, przerwa na
kawę i ciastko, zakupy, czas wolny. Po południu przejazd do Greifswald.
Dzień 5: GREIFSWALD - TRÓJMIASTO
Śniadanie, przejazd autokarem przez wyspę Uznam – możliwość podziwiania jej uroków. Następnie przekroczymy granicę Albeck – Świnoujście, krótki spacer promenadą w Świnoujściu. Przyjazd do Trójmiasta
w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota/przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os.
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

70

od 1590 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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POŁUDNIOWY
SCHWARZWALD

Położony na słonecznym południu Niemiec Schwarzwald jest prawdziwym rajem dla
osób preferujących wypoczynek na łonie natury. Iglaste lasy, jeziora, górskie potoki z krystalicznie czystą wodą, zdrowy klimat oraz wszystko inne, co tylko może zaoferować Średniogórze. Nie tylko zalety klimatyczne przemawiają za tym regionem,
lecz także gościnność i atrakcje turystyczne. Niepowtarzalne położenie południowego Schwarzwaldu zachęca do licznych, wspaniałych wycieczek.
Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta przez Polskę i Niemcy w okolice jeziora Bodeńskiego.
Dzień 2:
Trasa objazdowa przez Schwarzwald do St. Blasien. Tu możecie Państwo podziwiać 3-cią co do wielkości w Europie kopułę kościoła. Następnie pojedziemy do
Todnau. Poprzez największe wzniesienie Schwarzwaldu - Feldberg, wzdłuż jeziora
Schluch do Muzeum Ojczyźnianego Huesli (znanego z serialu „Klinika w Schwarzwaldzie”) dotrzemy do Tannenmuehle. Podróż powrotna przebiega przez skalistą,
malowniczą dolinę.
Dzień 3:
Wyjazd przez St. Gallen do prostego, naturalnego kraju Appenzellerland, gdzie
odwiedzą Państwo jedno z największych miejsc produkcji serów. Dalsza jazda do
stacji kolejki Schwaelgalp. Jedna z najnowocześniejszych kolejek wagonikowych
w Szwajcarii zabierze stąd Państwa na Saentis, najwyższy szczyt na wschodzie kraju o wysokości 2500m, z którego rozlega się wspaniały widok na Alpy Szwajcarskie. Podróż powrotna wiedzie przez krainę Toggenburger Land z miastami Wattwil i Winterthur.
Dzień 4:
Całodniowa wycieczka nad kaskady Renu w Schaffhausen i na wyspę Mainau, jedne z największych atrakcji nad Jeziorem Bodeńskim. Miłośnicy z wielu krajów interesują się znajdującymi się na wyspie: subtropikalnym światem roślinnym i nowymi uprawami tulipanów, róż i dalii.
Dzień 5:
Wyjazd do jednego z najpiękniejszych i największych miast Szwajcarii - Zurychu,
z pielęgnowaną przez wieki tradycją i licznymi zabytkami, będącego jednocześnie
najważniejszym centrum turystyki zagranicznej Szwajcarii.
Dzień 6:
Wypełniony po brzegi nowymi wrażeniami i przeżyciami tydzień zbliża się ku końcowi. Po śniadaniu rozpocznie się podróż powrotna do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1855 zł/os.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• opłaty klimatycznej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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BAWARIA, TYROL
W ALPEJSKIEJ KRAINIE
BAŚNIOWYCH ZAMKÓW

SALZBURG - GARMISCH-PARTENKIRCHEN - ZUGSPITZE - ZAMKI
NEUSCHWANSTEIN - HOHENSCHWANGAU - LINDERHOF - HERRENCHIEMSEE
FÜSSEN - JEZIORO BODEŃSKIE
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczornych.
Dzień 2: Po dłuższej przerwie na poranną toaletę przejazd austriacką Doliną Dunaju do Miasta Mozarta - Salzburga, zwiedzanie miasta
z przewodnikiem, m.in. pałac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na której znajduje się Dom Mozarta,
Katedra św. Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo św. Piotra, czas wolny na salzburskiej starówce,
następnie przejazd autostradą alpejską do miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee w Bawarii, rejs statkiem na wyspę Herreninsel,
spacer po urokliwym parku do zamku Herrenchiemsee, największego zamku Ludwika Bawarskiego, będącego wierną kopią pałacu
wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych fontann, rejs powrotny na stały ląd, przejazd do hotelu w okolicy Salzburga.
Dzień 3: Przejazd do jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii - zamków Hohenschwangau i Neuschwanstein,
Hohenschwangau to zamek, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. Wjazd busikiem zamkowym na wzgórze, gdzie wśród
przepaści i jezior położony jest zamek Neuschwanstein. Zwiedzanie baśniowego Neuschwanstein - najbardziej znanego zamku Ludwika
II, symbolu zamków bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya, którego logo wzorowane było właśnie na konturach tej budowli,
spacer na Marienbrücke (Most Marii), przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z wodospadem na dnie, dla
chętnych zejście Wąwozem Rzeki Pullat. Czas wolny na zakup pamiątek, następnie wizyta w centrum uroczego alpejskiego miasteczka
Füssen, które ze względu na odbywające się w nim musicale na temat króla Ludwiga II nazywane jest miasteczkiem musicalowym, spacer
po urokliwej starówce położonej na tle skalistych szczytów, przejazd do hotelu w Alpach Bawarskich.
Dzień 4: Przejazd malowniczymi trasami widokowymi Deutsche Alpenstraße i Romantische Straße do najmniejszego z zameczków króla
Ludwika II - Linderhof, spacer wśród fontann ogrodami królewskimi do pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie na życzenie
króla, zwiedzanie kapliczek (Marokańskiej i Mauretańskiej), krótki czas wolny, następnie wizyta w klasztorze i bazylice w Ettal - jednym
z najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech. Możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich i piwowarskich oraz
wyśmienitych likierów Ettaler Klosterlikör wyrabianych od setek lat przez mieszkających tutaj Benedyktynów, spacer po przyjemnym
ryneczku, podjazd pod masyw Zugspitze (2.965 m n.p.m.), wjazd na najwyższy szczyt Niemiec kolejką linową, skąd przy dobrej
widoczności można delektować się panoramą pięciu krajów - Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch i Francji oraz widokiem alpejskiego
lodowca, na którym znajduje się najwyżej w Niemczech położona kapliczka oraz tzw. „drzewko majowe”. Przejazd do leżącego u stóp
Zugspitze Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, m.in. zabytkowa ulica Ludwigstraße z malowanymi domkami,
centrum kurortowe i park zdrojowy, następnie wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku 1. stycznia odbywa się noworoczny konkurs
zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni, powrót do hotelu, przygotowanie do wieczornej części programu, możliwość zorganizowania
wieczorku bawarskiego z bogatym szwedzkim stołem obfitującym w lokalne bawarskie potrawy (pieczony prosiak, golonka, Leberkäs,
szpecle, zupa, sałatki, ciasta) oraz piwo dla każdego, do posiłku oraz zabawy przygrywać będzie lokalny muzyk grający bawarską muzykę
regionalną.
Dzień 5: Przejazd malowniczym alpejskim szlakiem nad pięknie położone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, największe
jezioro Niemiec, krótkie zwiedzanie zabytkowego szwabskiego miasteczka Meersburg oraz spacer po promenadzie przypominającej
nadmorskie promenady krajów śródziemnomorskich, przeprawa promowa na wyspę kwiatów Mainau (na zdjęciu obok), kilkugodzinny
pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi
zajmującymi całą wyspę, rejs promem z wyspy z powrotem do Meersburga, w godzinach wieczornych (ok. 20.00) pożegnanie z Bawarią
i wyjazd w drogę powrotną do Polski;
Dzień 6: Powrót do Trójmiasta w godzinach przedpołudniowych.

od 1699 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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PLAUEN
W VOGTLAND

ZIELEŃ ŁĄK I LASÓW JEST TU ŚWIEŻSZA NIŻ GDZIE INDZIEJ
Plauen jest stolicą i metropolią Vogtlandu. Pozwólcie Państwo oczarować
się atmosferą tej właśnie okolicy, leżącej pomiędzy Saksonią i Turyngią,
Bawarią i Czechami. Mieszkańcy tego kraju mają głęboko wryte poczucie
regionalnej dumy i starannie pielęgnują swoją tradycję.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy, przybycie do Plauen w Vogtland.
Dzień 2: Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, z wejściem do Spitzenmuseum. Później droga prowadzi do słynnej Goeltzschtalbruecke i do
zapory Poehl.
Dzień 3: Po śniadaniu rozpoczniecie Państwo objazd Vogtlandu. Jako
pierwsze zwiedzicie Muzeum Instrumentów Muzycznych, odwiedzicie
Schneckenstein - jedyną skałę z topazu w Europie i pojedziecie do Klingental, do Vogtland - Arena, z jej zapierającą dech, a jednocześnie najodważniejszą i jedną z największych skoczni narciarskich świata.
Dzień 4: Tego dnia czeka na Państwa objazd przepięknych Gór Rudawy. Przez Johanngeorgenstadt i Tellerhaeuser trasa wiedzie do Poehlwassertal na szczyt Fichtelberg. Z tego miejsca rozciągać się będzie
przed Państwem wywierający ogromne wrażenie widok na całe Góry
Rudawy. Dalej udacie się Państwo przez Baerenstein do Annaberg. Tu
największą atrakcją jest kościół św. Anny, największy kościół halowy
Saksonii.
Dzień 5: Przed południem macie Państwo czas na zakupy w Plauen!
Popołudnie przeznaczymy na wycieczkę do kurortu Elster. Tu możecie
Państwo spacerować przez piękne zespoły parkowe i deptak kuracyjny. W drodze powrotnej odwiedzimy Park Miniatur - Vogtland w Adorf.
Dzień 6: Niezwykle interesujący urlop zbliża się do końca. Po urozmaiconej licznymi przerwami podróży dotrzecie Państwo w godzinach
wieczornych do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1915 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczestunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• wstęp do Muzeum Instrumentów Muzycznych i Vogtland-Arena
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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NAD
MOZELĄ

DEGUSTACJA WINA W ROMANTYCZNEJ DOLINIE MOZELI
Mozela ze swoimi 545 km jest jednym z najdłuższych dopływów Renu, ma swój początek w Wogezach, a w Koblencji przy Deutsche Eck uchodzi do Renu.
Najpiękniejszy krajobrazowo odcinek Doliny Mozeli jest położony pomiędzy Trier a Koblencją. Rzeka wije się tu przez reńskie Góry Łupkowe pomiędzy
Eifel a Hunsrueck. Obraz krajobrazu został szczególnie ukształtowany między Bernkastel - Kues a Cochem przez zamki, które stoją na zboczu doliny lub
leżą w bocznych dolinkach, jak również przez małe miasteczka i wsie z winnicami.
Dzień 1: Przyjazd przez Polskę i Niemcy w okolice Kolonii, skąd po przerwie obiadowej, lewym brzegiem Renu, skierujemy się do Eifel. Jadąc
w górę Doliny Ahr obok znanego Pierścienia Zamku Nuerburg, dojedziecie Państwo do hotelu. Dzień 2: Wycieczka do Idar - Oberstein z wizytą
w szlifierni kamieni szlachetnych. Dalsza jazda do Bernkastel-Kues. Dzień 3: Pobyt i zwiedzanie najstarszego miasta Niemiec – Trier. Dzień 4:
Rejs statkiem po Mozeli z pobytem w Cochem. Dzień 5: Wycieczka do położonego po sąsiedzku Luxemburga. W czasie objazdu miasta poznacie
Państwo jego zabytki. Wieczorem będzie na Państwa czekała kolacja z rustykalnym rycerskim menu. Dzień 6: Wypełnione wrażeniami dni zbliżają
się do końca. Po śniadaniu wyruszą Państwo w podróż powrotną do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os., ze śniadaniem
i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
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Cena nie obejmuje:
• opłat wstepu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1715 zł/os.
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BAWARIA, TYROL
W ALPEJSKIEJ KRAINIE
BAŚNIOWYCH ZAMKÓW

MONACHIUM - GARMISCH-PARTENKIRCHEN - ZUGSPITZE - ZAMKI
NEUSCHWANSTEIN - HOHENSCHWANGAU - LINDERHOF - HERRENCHIEMSEE
JEZIORO BODEŃSKIE - SALZBURG
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczornych.
Dzień 2: Po dłuższej przerwie na poranną toaletę przejazd austriacką Doliną Dunaju do Miasta Mozarta - Salzburga, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. pałac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na której znajduje się Dom Mozarta, Katedra św.
Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo św. Piotra, czas wolny na salzburskiej starówce, następnie przejazd autostradą alpejską do miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee w Bawarii, rejs statkiem na wyspę Herreninsel, spacer po urokliwym parku do
zamku Herrenchiemsee, największego zamku Ludwika Bawarskiego, będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych
fontann, rejs powrotny na stały ląd, przejazd do hotelu w okolicy Salzburga.
Dzień 3: Przejazd do jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii - zamków Hohenschwangau i Neuschwanstein, Hohenschwangau to zamek, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik, wjazd busikiem zamkowym na wzgórze, gdzie wśród przepaści i jezior
położony jest zamek Neuschwanstein. Zwiedzanie baśniowego Neuschwanstein - najbardziej znanego zamku Ludwika II, symbolu zamków bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya, którego logo wzorowane było właśnie na konturach tej budowli, spacer na Marienbrücke (Most
Marii), przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z wodospadem na dnie, dla chętnych zejście Wąwozem Rzeki Pullat.
Czas wolny na zakup pamiątek, następnie wizyta w centrum uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, które ze względu na odbywające się w nim
musicale na temat króla Ludwiga II nazywane jest miasteczkiem musicalowym, spacer po urokliwej starówce położonej na tle skalistych szczytów, przejazd do hotelu w Alpach Bawarskich.
Dzień 4: Przejazd malowniczymi trasami widokowymi Deutsche Alpenstraße i Romantische Straße do najmniejszego z zameczków króla Ludwika II - Linderhof, spacer wśród fontann ogrodami królewskimi do pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie na życzenie króla, zwiedzanie
kapliczek (Marokańskiej i Mauretańskiej), krótki czas wolny, następnie wizyta w klasztorze i bazylice w Ettal - jednym z najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech. Możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich i piwowarskich oraz wyśmienitych likierów Ettaler Klosterlikör wyrabianych od setek lat przez mieszkających tutaj Benedyktynów, spacer po przyjemnym ryneczku, podjazd pod masyw Zugspitze (2.965
m n.p.m.), wjazd na najwyższy szczyt Niemiec kolejką linową, skąd przy dobrej widoczności można delektować się panoramą pięciu krajów - Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch i Francji oraz widokiem alpejskiego lodowca, na którym znajduje się najwyżej w Niemczech położona kapliczka
oraz tzw. „drzewko majowe”. Przejazd do leżącego u stóp Zugspitze Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, m.in. zabytkowa ulica Ludwigstraße z malowanymi domkami, centrum kurortowe i park zdrojowy, następnie wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku,
pierwszego stycznia, odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni. Powrót do hotelu.
Dzień 5: Przejazd malowniczym alpejskim szlakiem nad pięknie położone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, największe jezioro Niemiec, krótkie zwiedzanie zabytkowego szwabskiego miasteczka Meersburg oraz spacer po promenadzie przypominającej nadmorskie promenady krajów śródziemnomorskich, przeprawa promowa na wyspę kwiatów Mainau, kilkugodzinny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę, rejs promem z wyspy z powrotem
do Meersburga, powrót do hotelu, przygotowanie do wieczornej części programu. Możliwość zorganizowania wieczorku bawarskiego z bogatym szwedzkim stołem obfitującym w lokalne bawarskie potrawy (pieczony prosiak, golonka, Leberkäs, szpecle, zupa, sałatki, ciasta) oraz piwo
dla każdego, do posiłku oraz zabawy przygrywać będzie lokalny muzyk grający bawarską muzykę regionalną, po zabawie nocleg.
Dzień 6: Przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta - Monachium, spacer po rozległych ogrodach pałacowych Pałacu
Nymphenburg, miejsca narodzin króla Ludwika Bawarskiego, następnie przejazd metrem do centrum miasta i zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche - Kościele Mariackim, będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz - miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym pochowana jest polska księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie - Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach oraz Maßbier - piwa podawanego w wielkich litrowych kuflach, czas wolny na monachijskiej starówce, przejazd metrem do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie,wjazd na Olympiaturm - wieżę olimpijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na rozświetlone miasto, w godzinach wieczornych (ok. 22.00) pożegnanie
z Bawarią i wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Dzień 7: Powrót do Trójmiasta w godzinach przedpołudniowych.

OFERTA GRUPOWA

od 1655 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów, rejsy i taksa klimatyczna (ok. 80 EUR)
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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I ALZACJA

SCHWARZWALDZKIE KONTAKTY Z NATURĄ I OTOCZONE
WINNICAMI WSIE JAK Z IDYLLI
Zarówno piękno krajobrazu, jak i tradycja, bogactwo zwyczajów i obrzędów, przyczyniły się do
światowej sławy Schwarzwaldu. Domy z murem pruskim, winnice i urokliwe wsie - tak prezentuje się Alzacja.
Dzień 1:
Podróż przez Polskę i Niemcy do Schwarzwaldu, gdzie w godzinach wieczornych dotrzemy
w okolice Oberharmersbach.
Dzień 2:
Schwarzwaldzka różnorodność. Pojadą Państwo przez Dolinę Glotter, chyba każdemu jeszcze znaną z serialu „Klinika w Schwarzwaldzie”. Przejeżdżając obok jeziora Titisee udamy się
do Triberg, gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać największy wodospad Niemiec.
Dzień 3: STRASSBURG
Dzisiejszym celem na trasie naszych odkryć jest Strassburg. Podczas na pewno bardzo interesującego zwiedzania zobaczycie Państwo: Parlament Europejski, Plac Republiki, Uniwersytet, imponującą strasburską Katedrę, Starówkę z jej eleganckimi średniowiecznymi domkami szachulcowymi (tzw. pruski mur) oraz starą dzielnicę garbarni skór. Następnie będzie
czas do Państwa dyspozycji. Powrót do hotelu przewidziany jest w późnych godzinach popołudniowych.
Dzień 4: COLMAR I ALZACJA Z JEJ ULICĄ WINA
Przed południem poznacie Państwo z przewodnikiem malownicze i romantyczne miasto
Colmar. Będziecie przemierzać historyczne Stare Miasto, kościół Świętego Marcina i skierujecie się do dzielnicy rybaków. Dalsza podróż powiedzie wzdłuż winnej ulicy w Alzacji, z przerwą w średniowiecznej wsi Winzendorf Reichenweiher.
Dzień 5: FREIBURG I KAISERSTUHL
W tym dniu udacie się Państwo na wycieczkę do położonego najdalej na południu i najbardziej nasłonecznionego miasta Niemiec – Freiburga, który jest wymarzonym celem wielu turystów. Zwiedzicie urokliwe Stare Miasto zarówno z jego malowniczymi uliczkami, jak i wywierającymi ogromne wrażenie historycznymi budowlami. Czas wolny na zakończenie zwiedzania możecie poświęcić indywidualnym odkryciom. Dalsza jazda do Kaiserstuhl przebiega
wzdłuż badeńskiej winnej ulicy.
Dzień 6: BADEN-BADEN
Czeka Państwa absolutnie wyjątkowa wycieczka. Jej celem jest Baden-Baden. To miasto
jest światowej sławy kurortem, znanym przede wszystkim jako kąpielisko ze źródłami ciepłych wód mineralnych i ośrodek urlopowy. Tu odbywają się międzynarodowe festiwale, ale
przede wszystkim słynie ono z kasyna gry. To położone wśród wspaniałych założeń parkowych kasyno jest uważane za najpiękniejsze na świecie. Baden-Baden gwarantuje więcej radości życia i przyjemności.
Dzień 7:
Po śniadaniu udacie się Państwo w podróż powrotną do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 2525 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłaty wstępu do zwiedzanych obiektów
• opłaty kuracyjnej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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KOPENHAGA
OSLO

ROSTOCK - GEDSER - KOPENHAGA - OSLO - ROSTOCK
Dzień 1: Poranny wyjazd z Trójmiasta. Nocleg w okolicach Rostoku. Dzień 2: Wyjazd promem z Rostoku do Danii, do miejscowości Gedser. Dalsza jazda autokarem
do Kopenhagi. Tutaj będzie już oczekiwał przewodnik, który pokarze Państwu miasto. Kopenhaga jest nie tylko stolicą Danii, ale również najbardziej zróżnicowanym
miastem w Skandynawii. Podczas II wojny światowej Kopenhaga została oszczędzona, widać to w centrum na każdym kroku: wspaniałe budowle z epoki króla Christiana IV, ciekawa okrągła wieża, niepowtarzalna giełda towarowa, przepych pałaców i wiele, wiele więcej. Tym urozmaiconym spacerem przejdą Państwo od najbardziej znanej atrakcji Kopenhagi Małej Syrenki przez centrum miasta. Pisk mew towarzyszyć nam będzie na każdym kroku. Następnie przejazd do portu promowego,
gdzie o godzinie 17:00 odchodzi prom do Oslo. Komfort i relaks czekają na pokładzie. Zwykle „Crown of Scandinavia” i „Pearl of Scandinavia”, nie pozostawiają nic do
życzenia. Cieszcie się więc Państwo wakacjami z odrobiną luksusu. Można się zrelaksować w basenie lub w saunie, nacieszyć swój smak przy bardzo urozmaiconej
kolacji lub po prostu cieszyć się wspaniałym widokiem na morze. Nocleg w zewnętrznych kajutach. Dzień 3: Następnego dnia rano o godz. 9:30, po obfitym śniadaniu na pokładzie, czeka na Państwa objazd po mieście „tysiąca możliwości” jakim jest Oslo. Podobnie jak 1000 lat temu Wikingowie tak i Państwo przez piękny Oslofjord dotarliście do stolicy Królestwa Norwegii. Nie wolno przegapić wejścia statku, to naprawdę warto zobaczyć! W ośmiu godzinach pobytu w Oslo, odkryjecie Państwo ciekawostki stolicy norweskiej wraz z lokalnym przewodnikiem. Po przybyciu do portu, można odwiedzić średniowieczną fortecę Akershus tuż przy przystani.
Alternatywnie, zrelaksować się w Parku Vigelanda, znanym jako zielone płuca miasta. Ponadto: Zamek Królewski, Muzeum Muncha i Centrum Wikingów są zdecydowanie warte odwiedzenia. Fanów wycieczek narciarskich zapraszamy na wycieczkę do słynnej Holmenkollen Ski Jump. Najsłynniejszą ulicą Oslo jest Karl Johans
Gate. Tutaj grają muzycy, zabawiają żonglerzy a straganiarze oferują swoje wyroby. Obok stoczni Aker Werft znajduje się popularne centrum handlowe z różnymi
sklepami, barami i restauracjami. O godzinie 17:00 wypływa statek z Oslo do Kopenhagi. W drodze powrotnej, mamy jeszcze możliwość zrelaksowania się w swojej
przytulnej kabinie lub korzystania z udogodnień na statku. Dzień 4: Przyjazd do Kopenhagi. Po obfitym śniadaniu na pokładzie z bagażem wielu nowych doświadczeń, około 9:30 kopenhaskiego czasu, dotrzemy do Kopenhagi. Następnie do Gedser. Powrót do Rostoku około południa. Wyjazd w drogę powrotną do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• 1 nocleg w pokojach 2 i 3 osobowych
• 2 noclegi w kabinach 2 osobowych
• 3 śniadania
• prom
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

4

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• obiadokolacji
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA
Cena na zapytanie

dni

Skod01
wycieczki

SZTOKHOLM

GDAŃSK - NYNÄSHAMN - SZTOKHOLM - GDAŃSK
Dzień 1: Spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku, zaokrętowanie na prom, wyjście promu z Gdańska, kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg. Dzień 2: Śniadanie w restauracji na promie, przyjście promu do Nynäshamn, przejazd autokarem z Nynäshamn do Sztokholmu, zwiedzanie miasta, m.in. punkt widokowy Fjällgatan z przepiękną panoramą miasta, Stare Miasto, Wyspa Rycerska, czas wolny. Wyjazd do Nynäshamn, kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki, nocleg. Dzień 3: Śniadanie w restauracji na promie, przejazd autokarem
z Nynäshamn do Sztokholmu, zwiedzanie miasta m.in. Ratusz Sztokholmski, Muzeum Vasa, niedzielna odprawa Warty przy Zamku Królewskim, czas wolny, wyjazd ze Sztokholmu do Nynäshamn. Zaokrętowanie na prom, wyjście promu
z Nynäshamn, kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki - dyskoteka, nocleg. Dzień 4: Śniadanie w restauracji na
promie, przyjście promu do Gdańska.
Cena obejmuje:
• prom, noclegi w kabinach 4 osobowych z WC
• 3 śniadania i 3 kolacje na promie
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• możliwych dopłat do kabin 1, 2 i 3 osobowych z oknem
• biletów wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
•wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA
Cena na zapytanie

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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4

dni

DK
02
kod wycieczki

KOPENHAGA

Dzień 1: Przejazd na terminal Promowy Stena Line w Gdyni, wypłynięcie z Gdyni o godz. 19:30, nocleg
na promie, przepłynięcie do Karlskrony. Dzień 2: Śniadanie na promie – bufet szwedzki, przypłynięcie
do Karlskrony w Szwecji o godz. 7:30, Wyjazd w kierunku Kopenhagi, po drodze podziwiamy tereny
Szwecji południowej - Skane, przejazd najdłuższym mostem na świecie,,Oresund” łączącym 2 państwa
do Kopenhagi. Spacer po mieście - malownicza dzielnica Nyhavn z eleganckimi restauracyjkami
i kafejkami, i słynna Christianshavn - Mały Amsterdam, Stroget - główna handlowa ulica Kopenhagi
- czas wolny. Zwiedzanie Muzeum Carlsberga z degustacją piwa. Wejście do Ogrodów Tivoli - pobyt
i obiadokolacja. Nocleg w Kopenhadze. Dzień 3: Zwiedzanie Kopenhagi z przewodnikiem - zmiana
warty pod Pałacem Królewskim Amalienborg, Radhuset, Kopenhaska Biblioteka Królewska, Vor frelsers
Kirke - Kościół Zbawiciela, Borsen - Kopenhaska Giełda, Rundetarn, Rosenborg slot,Grundtvigs Kirke,
Kopenhaska mała syrenka, Christianborg. Wyjazd w kierunku Karlskrony. Przyjazd do Karlskrony,
zaokrętowanie na prom o godz. 19:00, obiadokolacja, nocleg na statku. Dzień 4: Przypłynięcie
promem do Gdyni o godz. 9:00, wyokrętowanie, zakończenie wycieczki.

Cena obejmuje:

• rejs promem Stena Line na trasie Gdynia-Karlskrona-Gdynia
• 2 noclegi w kajutach 2-osobowych na promie
• 1 nocleg w hotelu w Kopenhadze
• transport komfortowym autokarem
• wyżywienie zgodnie z programem
• przewodnika w Kopenhadze
• opiekę pilota
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

od 1300 zł/os.

Cena nie obejmuje:

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napoi do posiłków i wydatków własnych

4

dni

DK
03
kod wycieczki

KOPENHAGA

ŚWINOUJŚCIE - YSTAD - KOPENHAGA - MALMÖ - TRÓJMIASTO
Poznaj malownicze krajobrazy Szwecji oraz Danii, niezwykłą przeszłość dwóch historycznych miast: Karlskrony i Kopenhagi. Zainspiruj się unikatowymi zabytkami, pięknem przyrody oraz fascynującą skandynawską kulturą.
Dzień 1: Spotkanie uczestników wycieczki na Terminalu Promowym w Świnoujściu, zaokrętowanie na prom, wyjście promu ze Świnoujścia, dyskoteka, nocleg. Dzień 2: Przyjście promu do Ystad, śniadanie na promie, wyokrętowanie z promu, przejazd z Ystad do Kopenhagi
przejazd 16 km mostem Øresund z Malmö do Kopenhagi - jedna z najbardziej spektakularnych przepraw na świecie, Kopenhaga - zwiedzanie miasta m.in. pomnik Syrenki Kopenhaskiej, fontanna bogini Gefion, Pałac Królewski Amalienborg, port Nyhavn, Christianborg, Katedra, Plac Ratuszowy, obiadokolacja zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, nocleg w hotelu. Dzień 3: Śniadanie w hotelu, przejazd do
Malmö - spacer po Starym Mieście, St. Petri Kyrka, Ratusz, Turning Torso Huset, przejazd do Ystad spacer po mieście kościół Santa Maria,
klasztor Franciszkanów, Pilgrandhuset - najstarszy dom szachulcowy, zaokrętowanie na prom, wyjście promu z Ystad obiad w restauracji
na promie, przyjście promu do Świnoujścia. Dzień 4: Zakończenie wycieczki.

Cena obejmuje:
• prom, noclegi w kabinach 4 osobowych z WC
• śniadanie i obiad na promie
• nocleg, śniadanie i obiadokolacja w hotelu
• autokar - przejazd mostem Oresund
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
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Cena nie obejmuje:
• możliwych dopłat do kabin 2 osobowych z oknem
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

Cena na zapytanie
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dni

DK
04
kod wycieczki

STOLICE

ŚWINOUJŚCIE - YSTAD - KOPENHAGA - OSLO
SZTOKHOLM - NYNÄSHAMN

Dzień 1: Spotkanie uczestników na Terminalu Promowym w Świnoujściu. Zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach. Wypłynięcie promu ze Świnoujścia do Ystad, kolacja w restauracji, dancing, dyskoteka, nocleg. Dzień 2: Przypłynięcie promu do Ystad, śniadanie na promie, autokarowe zwiedzanie Ystad przejazd
do Kopenhagi 16 km mostem Oresund łączącym Szwecję z Danią. Autokarowe zwiedzanie Kopenhagi m.in. pomnik Kopenhaskiej Syrenki, fontanna bogini Gefion,
zmiana warty przy Pałacu Królewskim - Amalienborg, Katedra, Plac Ratuszowy, port Nyhavn, Muzeum Narodowe. Czas wolny, przyjazd na Terminal Promowy DFDS
zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach, wypłynięcie promu z Kopenhagi do Oslo przez cieśniny Sund, Kattegat, Skagerrak oraz Oslofjord. Kolacja -bufet samoobsługowy w restauracji „Seven Seas”, wieczór rozrywki, nocleg. Dzień 3: Przepłynięcie promu przez głębie Oslofiordu, wzdłuż fiordu mijamy latarnię morską Faerder, miasta przemysłowe Moss i Horten oraz Drobak, starą twierdzę Oskarsborg, skąd ostrzelano i zatopiono, niemiecki krążownik Blucher, śniadanie na promie, przypłynięcie promu do Oslo. Zwiedzanie Oslo m.in. Zamek Królewski, Uniwersytet, ulica Karola Jana, Parlament, Teatr Narodowy, Instytut Noblowski, siedziba Komitetu Noblowskiego, Ratusz miejsce wręczania pokojowej Nagrody Nobla, Park Vigelanda, wjazd na wzgórze Holmenkollen - skocznia olimpijska i panorama
miasta, czas wolny. Przejazd z Oslo do Nynäshamn (540 km) przez Nizinę Środkowo szwedzką krainę Wielkich Jezior. Przejazd przez rejony Szwecji, prawie w całości
porośnięte wielkim lasem, w którym gdzieniegdzie ukryte są małe wioski i miasta m.in. Karlstad, Kalskoga- miasto Alfreda Nobla, Orebrö, Arboga. Krajobraz odpowiadający potocznemu wyobrażeniu o Szwecji: jeziora, sosnowe lasy, drewniane domki i wielkie przestrzenie, przyjazd do Nynäshamn, zaokrętowanie na prom, kolacja wieczór rozrywki, nocleg. Dzień 4: Śniadanie na promie, przejazd autokarem do Sztokholmu, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta m.in. Punkt widokowy Fjallgatan, Stare Miasto, Drottningatan, Filharmonia - miejsce wręczania przez Króla Medali Noblowskich, Ratusz Sztokholmski, w którym odbywa się bankiet
i bal noblowski, Muzeum Vasa, czas wolny, wyjazd ze Sztokholmu do Nynäshamn, zaokrętowanie na prom, zakwaterowanie w kabinach, wypłynięcie promu z Nynäshamn, kolacja w restauracji na promie, wieczór rozrywki, nocleg. Dzień 5: Śniadanie na promie, przypłynięcie promu do Gdańska.

Cena obejmuje:
• prom, noclegi w kabinach 4 osobowych z WC
• śniadanie i obiad na promie
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• możliwych dopłat do kabin 1 i 2 osobowych z oknem
• biletów wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

Cena na zapytanie

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

79

7

SKANDYNAWIA

dni

N
01
kod wycieczki

FIORDY
NORWESKIE
PODRÓŻ MARZEŃ

Norwegia to najdalej na północ sięgający kraj świata, w którym mieszkają ludzie i choć od wieków stanowi inspirację dla artystów, to nikomu
jeszcze nie udało się opisać tego kraju tak, żeby oddać całe jego piękno. Zaś norweskie fiordy uważane są za najpiękniejsze miejsca i najlepszy
cel podróży na świecie. Okazały się zwycięzcą w ankiecie na najbardziej popularne miejsca światowego dziedzictwa.
Dzień 1: TRÓJMIASTO – KIEL
Wyjazd z Trójmiasta we wczesnych godzinach porannych w kierunku Niemiec. Dojazd do Kilonii. Rejs promem do Göteborga. Nocleg
w zarezerwowanej kabinie.
Dzień 2: GÖTEBORG - OYER
Po śniadaniu, przybijamy do nabrzeża w Göteborgu. Stamtąd przejazd wzdłuż wybrzeża Skagerrak, obok olimpijskiego miasta Oslo
i Lillehammer do Oyer na miejsce następnego noclegu.
Dzień 3: OYER - GEIRANGER - NORDFJORD
Poprzez bogatą historycznie dolinę Gudbrandsdalen i Romsdalen dotrzemy do Trollstiegen - Drogi Trolli. Ta nazywana „Złotym szlakiem”
droga, to prawdziwy symbol Norwegii. Za każdym zakrętem na podróżnika czekają tu niepowtarzalne widoki. Po krótkiej przeprawie
promowej Linge – Eidsdal dotrzecie Państwo Drogą Orłów do Geiranger. Tutaj ponownie wejdziemy na statek i rozpoczniemy godzinny
rejs - Geirangerfjord do Hellesylt. Będziecie oglądać imponujące górskie krajobrazy i wodospady, wspaniałe widoki zapierające dech
w piersiach. Przejazd do Nordfjord na nocleg.
Dzień 4: NORDFJORD - SOGNEFJORD
Dzisiejsza podróż prowadzi przez idylliczne miejscowości Stryn i Loen aż do Olden.
Wzdłuż Jostedalsbreen (Park Narodowy), największego lodowca w Europie Północnej oraz wśród zalesionych zboczy Fjærlandfjord
dojedziecie państwo do Sognefjord na miejsce noclegu.
Dzień 5: SOGNEFJORD - HARDANGERFJORD
Po przeprawie promowej na trasie Manheller - Fodnes osiągniemy miasteczko Laerdal, gdzie przejedziemy najdłuższym w świecie
drogowym tunelem do miejscowości Flåm. Tutaj rozpoczniemy niezapomniany 2-godzinny rejs z Aurland poprzez Naeroyfjord
do Gudvangen. Flåm i Gudvangen – to małe osady usytuowane nad tymi dwoma fiordami. Nærøyfjord i Aurlandsfjord znajdują się
w samym sercu Fiordów Norwegii, to najbardziej dziewicze i spektakularne odnogi Sognefjordu, są zarówno piękne jak i imponujące.
Zobaczymy pokryte śniegiem szczyty górskie, wodospady i przylepione do górskich zboczy idylliczne farmy. Przejedziemy urokliwą
trasą do Bruravik następnie przez nowy most nad Hardangerfjordem dojedziemy do małego miasteczka Kinsarvik na nocleg.
Dzień 6: HARDANGER FJORD - OSLO
Eidfjord, tutaj warto się zatrzymać ze względu na Vøringfossen, najwyższy wodospad w Norwegii, który robi niesamowite wrażenie,
gdy spada kilkusetmetrowym warkoczem w przepaść. Dalej droga prowadzi przez Hardangervidda, jeden z największych górskich
płaskowyżów w Europie, (tutaj również znajduje się największe w Europie północnej siedlisko reniferów) do Oslo. Pełni wrażeń ruszamy
na prom Stena Line i płyniemy nocnym rejsem do Frederikshavn w Danii. Po obfitych w doznania dniach udamy się na nocleg w kabinie
na pokładzie statku.
Dzień 7: FREDERIKSHAVN - TRÓJMIASTO
Śniadanie w formie bufetu na pokładzie. Po wyokrętowaniu udamy się w podróż powrotną do Trójmiasta.

od 3995 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota / przewodnika
• rejs promem Kiel – Goeteborg i Oslo – Frederikshavn
• 6 noclegów w pok. 2/3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• dwóch obiadokolacji na promie
• wydatków własnych
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6

W sercu
południowej
Norwegii

Hirtshals - Bergen - Hardangerfjord
- Geilo Sognefjord - Hemsedal Laerdal - Geilo Oslo - Kopenhaga

7

Zapoznanie
z południową
Norwegią

Aalborg - Kristiansand - Stavanger
Bergen - Sognefjord - Skei
Geirangerfjord - Vinstra/Otta
Oslo - Frederikshavn

7

Czarujący
świat
Norweskich
fiordów

Kiel - Göteborg - Oslo - Gjövik
Hamar - Trollstigen - Geiranger
Sognefjord - Ardalstangen - Bergen
Norefjell - Göteborg

8

Norwegia
kraj
fiordów

Göteborg - Oslo - Lillehammer
Dombas - Geirangerfjord
Sognefjord - Bergen - Geilo - Oslo

8

Norweskie
fascynacje

Hirtshals - Kristiansand - Stavanger
- Bergen - Nordfjord/Loen Westkap
- Skeikampen - Oslo

Fascynujące
fiordy

Göteborg - Norefjell - Hardangerfjord
Bergen - Sognefjord - Fjaerlandsfjord
Nordfjordeid - Aalesund
Geirangerfjord - Otta - Oslo
Frederikshavn

dni
dni
dni
dni
dni

9

dni

10

dni

10

dni

Nordkap

Jonkoping - Stockholm - Turku
Helsinki - Kuopio - Sirkka - Levi
Nordkap - Jukkasjärvi - Kiruna - Umea
Örnsköldsvik - Borlänge - Falun
Skövde

Spotkanie
z Nordkap

Jönköping - Skövde - Stockholm
Umea - Levi - Luosto - Kuopio
Leppävirta - Helsinki - Turku
Stockholm - Skane

10

Nordkap
dla
wszystkich

Kopenhaga - Helsingborg - Ängelholm
Sztokholm - Upsala - Umea - Enontekio
Honninsvag - Nordkap - Saariselka - Oulu
Turku - Sztokholm - Helsingborg

12

Mistyczne
Lofoty i piękny
Nordkap

Djursland - Halland - Fredrikstad
Dalarna - Vilhelmina - Storuman - Bodö Fauske
Lofoten - Finnsnes - Bardu Nordkap - Luosto - Pyhä
Kuopio Leppävirta - Helsinki - Turku - Stockholm
Malmö - Trelleborg

dni
dni

Hotel, 2xBB, 4xHB

od 2299 zł/os.
Hotel, 6xBB

od 2399 zł/os.
Hotel, 2BB, 5xHB

od 2995 zł/os.
Hotel, 2xBB, 5xHB

od 3245 zł/os.
Hotel, 1BB, 6xHB

od 3395 zł/os.
Hotel, 2xBB, 7xHB

od 3499 zł/os.
Hotel, 9xBB

od 2899 zł/os.
Hotel, 9xBB

od 2809 zł/os.
Hotel, 9xBB

od 3295 zł/os.
Hotel, 11xBB

od 3795 zł/os.
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ROSJA

3

dni

Rkod 01
wycieczki

KALININGRAD

KALININGRAD - SWIETŁOGORSK - ZIELONOGRADSK - MIERZEJA KUROŃSKA
JANTARNYJ - MAMONOWO

Kaliningrad został założony w 1255 i był od 1457 do 1945 stolicą Prus i centrum Prus wschodnich. Zmienna historia Kaliningradu oraz jego urok jest okazją do
zajęcia się losami tego miasta. Wybrzeże Królewca ma około 100 km długości - największą część zajmuje Mierzeja Kurońska, która posiada dwa wybrzeża: jedno
zwrócone na morze oraz na zalew. Mierzeja Kurońska jest rezerwatem przyrody i miejscem, które wspaniale nadaje się do odpoczynku.
Dzień 1: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych przez polsko - rosyjską granicę w Mamonowie do Kaliningradu. Zwiedzanie miasta, byłego Królewca
z jego pięknymi zabytkami: filharmonia, pełnomorski port, Muzeum Bursztynu, stare pruskie fortyfikacje i inne. Udamy się na wyspę Knipawa, gdzie
zobaczymy Katedrę oraz znajdujący się tam grób Immanuela Kanta. Po południu przejazd do Swietłogorska wcześniej Rauschen. Jest to prawdopodobnie
jedyne miasto dawnych Prus Wschodnich, które przetrwało wojnę względnie bez szwanku. Tutaj podziwiać będziemy imponującą architekturę, wysadzane
drzewami aleje, wielkie stare budynki oraz przepiękną wieżę ciśnień. Przejazd do hotelu. Dzień 2: Wyjazd do Zielenogradska. Jest to najstarsze i jedno z
najbardziej popularnych uzdrowisk i kurortów nadmorskich w rejonie Kaliningradu. Początkowo była to wioska rybacka, która rozwinęła się jako znaczące
uzdrowisko. Rybołówstwo pozostało jednak poza turystyką najważniejszą gałęzią przemysłu. Następnie przejazd na Mierzeję Kurońską. Jest to wąski, długi
półwysep w postaci piaszczystego wału, bardzo piękny krajobrazowo. Znajduje się tam znana na całym świecie stacja ornitologiczna Rybaczij jak również
drugie pod względem wysokości wydmy w Europie. Mierzeja oddziela Zalew Kuroński od otwartego Morza Bałtyckiego. Powrót do hotelu. Dzień 3: Dziś
odwiedzimy miejscowość Jantarnyj. Zwiedzimy tu miejsca pozyskiwania na przemysłową skalę bursztynu, fabryki i kopalnie. Od stuleci miejscowość
rozwinęła się jako nadmorski kurort. Po zwiedzaniu udajemy się w drogę powrotną do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• 2 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

4

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wizy
• napoi do posiłków
OFERTA GRUPOWA
• wydatków własnych

od 759 zł/os.

dni

Rkod 02
wycieczki

KALININGRAD

KALININGRAD - SOWIECK - SWIETŁOGORSK - ZIELONOGRADSK - MIERZEJA
KUROŃSKA - JANTARNYJ - MAMONOWO
Kaliningrad został założony w 1255 i był od 1457 do 1945 stolicą Prus i centrum Prus wschodnich. Zmienna historia Kaliningradu oraz jego urok jest okazją do zajęcia się losami tego
miasta. Wybrzeże Królewca ma około 100 km długości - największą część zajmuje Mierzeja Kurońska, która posiada dwa wybrzeża: jedno zwrócone na morze oraz na zalew. Mierzeja
Kurońska jest rezerwatem przyrody i miejscem, które wspaniale nadaje się do odpoczynku.
Dzień 1: Wyjazd we wczesnych godzinach porannych przez polsko - rosyjską granicę w Mamonowie do Kaliningradu. Zwiedzanie miasta, byłego Królewca z jego pięknymi
zabytkami: filharmonia, pełnomorski port, Muzeum Bursztynu, stare pruskie fortyfikacje i inne. Pojedziemy na wyspę Knipawa na rzece Pregola, gdzie zobaczymy Katedrę
odbudowaną po wojnie, znajdujący się w Katedrze grób Immanuela Kanta oraz stary Uniwersytet Królewiec Przejazd do hotelu. Dzień 2: Po śniadaniu udajemy się w drogę do
Sowiecka, miejscowości położonej u ujścia rzeki Tylży do Niemna. Miasto jest ważnym przejściem granicznym rosyjsko-litewskim, na trasie Kaliningrad - Petersburg. Na uwagę
zasługuje secesyjna zabudowa starego miasta, teatr, stara poczta i graniczny, zabytkowy most królowej Luizy. Miastem, które zwiedzimy w drodze powrotnej do Kaliningradu jest
Czerniachowsk - obecnie ośrodek przemysłu maszynowego, ceramicznego i meblarskiego oraz ośrodek hodowli koni. Zobaczymy ruiny zamku oraz zabytkowe zabudowania
dworcowe. Powrót do hotelu. Dzień 3: Wyjazd do Zielenogradska. Jest to najstarsze i jedno z najbardziej popularnych uzdrowisk i kurortów nadmorskich w rejonie Kaliningradu.
Początkowo była to wioska rybacka, która rozwinęła się jako znaczące uzdrowisko. Rybołówstwo pozostało jednak poza turystyką najważniejszą gałęzią przemysłu. Następnie
przejazd na Mierzeję Kurońską. Jest to wąski, długi półwysep w postaci piaszczystego wału, bardzo piękny krajobrazowo. Znajduje się tam znana na całym świecie stacja
ornitologiczna Rybaczij jak również drugie pod względem wysokości wydmy w Europie. Mierzeja oddziela Zalew Kuroński od otwartego Morza Bałtyckiego. Powrót do hotelu.
Dzień 4: Dziś odwiedzimy miejscowość Jantarnyj. Zwiedzimy tu miejsca pozyskiwania na przemysłową skalę bursztynu, fabryki i kopalnie. Od stuleci miejscowość rozwinęła się
jako nadmorski kurort. Po zwiedzaniu udajemy się w drogę drogę do powrotną do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

82

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wizy
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
OFERTA GRUPOWA

od 899 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

ROSJA

6

dni

Rkod 03
wycieczki

SANKT
PETERSBURG

RYGA - SANKT PETERSBURG - BUDZISKO
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd przez Litwę, Łotwę do Rygi. Spotkanie
z przewodnikiem zwiedzanie m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych,
zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół św. Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik Wolności.
Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Wyjazd do Sankt Petersburga. Przyjazd do Petersburga w godzinach wieczornych.
Dzień 3: Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Petersburga m.in.: Sobór Smolny - najpiękniejsze dzieło architekta Rastrelliego; Krążownik „Aurora”, który obecnie jest na stale zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim; Twierdza Piotropawłowska - pierwsza budowla na terenie Petersburga, której dzień założenia jest
uznawany za dzień powstania miasta, na terenie Twierdzy znajduje się pierwsza
cerkiew petersburska - cerkiew pod wezwaniem Piotra i Pawła - grobowiec carów
rosyjskich. Cypel największej wyspy w mieście - wyspy Wasilewskiej, gdzie za czasów Piotra I mieścił się port morski, oraz kolumny rostralne - byłe latarnie morskie.
Nabrzeże Uniwersyteckie, Admiralicja, Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany” - postawiony ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej; Katedra pod wezwaniem św. Izaaka - przepiękna cerkiew, która została zbudowana
według projektu architekta Monferranda, wnętrza katedry, ozdobione kamieniami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami, wywierają niezapomniane
wrażenie; Katedra Kazańska - główna petersburska świątynia prawosławna, zbudowana na początku XIX wieku, w której znajduje się słynna ikona Matki Boskiej
Kazańskiej, Plac Sztuk - zespół budynków muzealnych i teatralnych, zaprojektowany przez architekta Rossiego; Cerkiew Zbawiciela na krwi - zbudowanej jako
pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II; Newski prospekt - centralna i jedna
z najpiękniejszych ulic miasta, czas wolny. Fakultatywnie wieczorny lub nocny rejs
statkiem.
Dzień 4: Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie wnętrz Pałacu Zimowego, w którym znajduje się jedno z największych muzeów świata Ermitaż. Po południu przejazd do Peterhofu, który z pewnością można nazwać najpiękniejszą letnią rezydencją carską. Piotr I, natchniony widokami Wersalu zbudował swój „mały Wersal” pod Petersburgiem - Park Dolny o powierzchni ponad 102 hektary, położony
nad Zatoką Fińską, zdobią przepiękne fontanny, kaskady, rzeźby, pałacyki. Obiadokolacja, powrót o hotelu i nocleg. Fakultatywnie wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim.
Dzień 5: Wyjazd do Carskiego sioła, letniej rezydencji carskiej. Zwiedzanie pięknego Pałacu Katarzyny, budowanie którego rozpoczęto jeszcze za czasów Piotra
I. Zobaczą Państwo wnętrza Pałacu, w tym słynną Komnatę Bursztynową, odtworzoną z okazji 300-lecia Petersburga. Około południa wyjazd do Polski.
Dzień 6: Powrót do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1695 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów, rejsu i taksy klimatycznej
• wycieczek fakultatywnych
• wizy
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KRAJE BAŁTYCKIE

4

dni

LV
01
kod wycieczki

RYGA
TALLIN
WILNO

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta, przejazd przez Litwę, Łotwę do Rygi, zwiedzanie m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół
średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół św. Jakuba, budynek parlamentu,
Pomnik Wolności. Dzień 2: Przejazd do Tallina, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Tallina m.in: górnego miasta: wzgórze Toompea,
Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych
baszt obronnych m.in.: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję
ORP Orzeł). Dolne miasto. Średniowieczne ulice - Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej
Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, kościół św. Olafa. Dzień 3: Wyjazd do Wilna, na trasie czas wolny w Rundale, gdzie znajduje się
najpiękniejszy pałac na Łotwie - zwiedzanie na własną rękę pałacu lub ogrodów, dla chętnych wieczorny spacer z pilotem po starówce.
Dzień 4: Zwiedzanie starówki: początek przy Ostrej Bramie, Świątynia Unicka, cela Konrada, Cerkiew św. Ducha, plac Ratuszowy, urocze
boczne uliczki starówki, polski kościół św. Ducha, kościół św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego „Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński,
plac Katedralny, kościół św. Anny i Bernardynów, najpiękniejszy kościół Piotra i Pawła, cmentarz sławnych Polaków na Rossie, powrót do
Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

5

dni

LV
02
kod wycieczki

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1149 zł/os.

CZTERY
STOLICE

RYGA - TALLIN - HELSINKI - WILNO
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta, przejazd przez Litwę, Łotwę do Rygi, zwiedzanie m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół
średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół św. Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik
Wolności. Dzień 2: Przejazd do Tallina, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Tallina m.in: Zwiedzanie górnego miasta: wzgórze Toompea,
Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt
obronnych m.in.: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję ORP Orzeł).
Dolne miasto. Średniowieczne ulice - Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa
Czarnogłowych, kościół św. Olafa. Dzień 3: Wypłynięcie z Tallina do Helsinek. Piesze zwiedzanie starówki: przejście Esplanadami do teatru
szwedzkiego, dalej przez Kamppi do kościoła w skale, powrót kolo parlamentu i pomnika Mannerheima do głównego dworca kolejowego, teatr
narodowy, muzeum Ateneum, przejście do Pl. Senackiego, katedra luterańska, przejście do soboru i powrót na Kauppatori. Powrót do Tallinna.
Dzień 4: Wyjazd do Wilna, na trasie czas wolny w Rundale gdzie znajduje się najpiękniejszy pałac na Łotwie - zwiedzanie na własną rękę pałacu
lub ogrodów. Przyjazd do Wilna, dla chętnych wieczorny spacer z pilotem po starówce. Dzień 5: Zwiedzanie starówki: początek przy Ostrej
Bramie, Świątynia Unicka, cela Konrada, Cerkiew św. Ducha, plac Ratuszowy, urocze boczne uliczki starówki, polski kościół św. Ducha, kościół
św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego „Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński, plac Katedralny, kościół św. Anny i Bernardynów, najpiękniejszy
kościół Piotra i Pawła, cmentarz sławnych Polaków na Rossie, powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

84

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 1569 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

7

KRAJE BAŁTYCKIE

dni

LV
03
kod wycieczki

RYGA - TALLIN
HELSINKI - SANKT
PETERSBURG - WILNO

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd przez Litwę, Łotwę do Rygi. Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół
św. Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik Wolności. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Wyjazd do Tallina. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta m.in: górne
miasto: wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych
m.in.: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję ORP Orzeł). Dolne miasto: Średniowieczne ulice - Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa
Czarnogłowych, kościół św. Olafa.
Dzień 3: Przeprawa promem do Helsinek. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: kościół w skale, katedra protestancka, Plac Senacki, sobór Uspieński, pomniki: Jana Sibeliusa
i Aleksandra II. Przyjazd do Petersburga, na trasie obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 4: Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Petersburga m.in.: Sobór Smolny - najpiękniejsze dzieło architekta Rastrelliego. Krążownik „Aurora”, który obecnie jest na stale zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim; Twierdza Piotropawłowska - pierwsza budowla na terenie Petersburga, której dzień założenia jest uznawany za dzień powstania miasta,
na terenie Twierdzy znajduje się pierwsza cerkiew petersburska - cerkiew pod wezwaniem
Piotra i Pawła - grobowiec carów rosyjskich; Cypel największej wyspy w mieście - wyspy Wasilewskiej, gdzie za czasów Piotra I mieścił się port morski, oraz kolumny rostralne - byłe latarnie morskie; Nabrzeże Uniwersyteckie; Admiralicja; Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany”
- postawiony ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej; Katedra
pod wezwaniem św. Izaaka - przepiękna cerkiew, która została zbudowana według projektu architekta Monferranda, wnętrza katedry, ozdobione kamieniami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami, wywierają niezapomniane wrażenie; Katedra Kazańska - główna petersburska świątynia prawosławna, zbudowana na początku XIX wieku, w której znajduje się słynna ikona Matki Boskiej Kazańskiej, Plac Sztuk - zespół budynków muzealnych
i teatralnych, zaprojektowany przez architekta Rossiego; Cerkiew Zbawiciela na krwi - zbudowanej jako pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II; Newski prospekt - centralna i jedna
z najpiękniejszych ulic miasta, czas wolny. Fakultatywnie wieczorny lub nocny rejs statkiem.
Dzień 5: Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie wnętrz Pałacu Zimowego, w którym znajduje się jedno z największych muzeów świata Ermitaż. Po południu przejazd do Peterhofu,
który z pewnością można nazwać najpiękniejszą letnią rezydencją carską. Piotr I, natchniony widokami Wersalu zbudował swój „mały Wersal” pod Petersburgiem - Park Dolny o powierzchni ponad 102 hektary, położony nad Zatoką Fińską, zdobią przepiękne fontanny,
kaskady, rzeźby, pałacyki. Obiadokolacja, powrót o hotelu. Fakultatywnie wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim.
Dzień 6: Wyjazd do Carskiego sioła, letniej rezydencji carskiej. Zwiedzanie pięknego Pałacu Katarzyny, budowanie którego rozpoczęto jeszcze za czasów Piotra I. Zobaczą Państwo
wnętrza Pałacu, w tym słynną Komnatę Bursztynową, odtworzoną z okazji 300-lecia Petersburga. Ok. południa wyjazd na nocleg na Łotwie. Na trasie w Pskowie obiadokolacja. W godzinach nocnych zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 7: Przejazd do Wilna. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta m.in: Wileńskiej
starówki: początek przy Ostrej Bramie, Świątynia Unicka, cela Konrada, Cerkiew św. Ducha,
plac Ratuszowy, urocze boczne uliczki starówki, polski kościół św. Ducha, kościół św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego „Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński, plac Katedralny,
najpiękniejszy kościół Piotra i Pawła, cmentarz sławnych Polaków na Rossie. Około godz. 18
wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

od 2199 zł/os.

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów, rejsu i opłaty klimatycznej
• wycieczek fakultatywnych
• wizy
• napoi do posiłków i wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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KRAJE BAŁTYCKIE

7

dni

LV
04
kod wycieczki

RYGA
SANKT PETERSBURG
TALLIN
WILNO

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd przez Litwę, Łotwę do Rygi. Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół średniowiecznych
kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół św. Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik Wolności. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Wyjazd do stronę Sankt Petersburga. Przyjazd do Petersburga w godzinach wieczornych.
Dzień 3: Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Petersburga m.in.: Sobór Smolny - najpiękniejsze dzieło architekta Rastrelliego; Krążownik „Aurora”, który obecnie jest na stale zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim; Twierdza Piotropawłowska - pierwsza budowla na terenie Petersburga, której dzień założenia jest uznawany za dzień powstania miasta, na terenie Twierdzy znajduje się pierwsza cerkiew petersburska - cerkiew pod wezwaniem Piotra i Pawła - grobowiec carów rosyjskich; Cypel największej wyspy w mieście - wyspy Wasilewskiej, gdzie za czasów Piotra I mieścił się port morski, oraz kolumny rostralne - byłe latarnie morskie; Nabrzeże Uniwersyteckie; Admiralicja; Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany” - postawiony ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej; Katedra pod
wezwaniem św. Izaaka - przepiękna cerkiew, która została zbudowana według projektu architekta Monferranda, wnętrza katedry, ozdobione kamieniami półszlachetnymi, rzeźbami,
obrazami i mozaikami, wywierają niezapomniane wrażenie; Katedra Kazańska - główna petersburska świątynia prawosławna, zbudowana na początku XIX wieku, w której znajduje się
słynna ikona Matki Boskiej Kazańskiej, Plac Sztuk - zespół budynków muzealnych i teatralnych, zaprojektowany przez architekta Rossiego; Cerkiew Zbawiciela na krwi - zbudowanej
jako pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II; Newski prospekt - centralna i jedna z najpiękniejszych ulic miasta, czas wolny. Fakultatywnie wieczorny lub nocny rejs statkiem.
Dzień 4: Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie wnętrz Pałacu Zimowego, w którym znajduje się jedno z największych muzeów świata Ermitaż. Po południu przejazd do Carskiego
sioła, letniej rezydencji carskiej. Zwiedzanie pięknego Pałacu Katarzyny, budowanie którego
rozpoczęto jeszcze za czasów Piotra I. Państwo zobaczą wnętrza Pałacu, w tym słynną Komnatę Bursztynową, odtworzoną z okazji 300-lecia Petersburga. Czas wolny w ogrodach. Obiadokolacja, powrót o hotelu i nocleg. Fakultatywnie wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim.
Dzień 5: Wyjazd do Peterhofu, który z pewnością można nazwać najpiękniejszą letnią rezydencją carską. Piotr I, natchniony widokami Wersalu zbudował swój „mały Wersal” pod Petersburgiem - Park Dolny o powierzchni ponad 102 hektary, położony nad Zatoką Fińską,
zdobią przepiękne fontanny, kaskady, rzeźby, pałacyki. Około południa wyjazd do Tallina, zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 6: Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta m.in: górne miasto: wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.in.: Wysoki Herman
i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową
akcję ORP Orzeł). Dolne miasto: Średniowieczne ulice - Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski
z 1404 roku, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, kościół
św. Olafa. Przejazd do Wilna.
Dzień 7: Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta m.in: Wileńskiej starówki: początek
przy Ostrej Bramie, Świątynia Unicka, cela Konrada, Cerkiew św. Ducha, plac Ratuszowy, urocze boczne uliczki starówki, polski kościół św. Ducha, kościół św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego „Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński, plac Katedralny, najpiękniejszy kościół
Piotra i Pawła, cmentarz sławnych Polaków na Rossie. Ok. 14 wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 2295 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 6 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów, rejsu i taksy klimatycznej
• wycieczek fakultatywnych
• wizy
• napoi do posiłków i wydatków własnych

86
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7

KRAJE BAŁTYCKIE

dni

LV 05

kod wycieczki

RYGA
SANKT PETERSBURG
TALLIN

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd przez Litwę, Łotwę do Rygi. Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie m.in: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, kościół św. Jakuba, budynek parlamentu, Pomnik Wolności. Zakwaterowanie
w hotelu.
Dzień 2: Wyjazd do Sankt Petersburga. Przyjazd do Petersburga w godzinach wieczornych.
Dzień 3: Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Petersburga m.in.: Sobór Smolny - najpiękniejsze dzieło architekta Rastrelliego; Krążownik „Aurora”, który obecnie
jest na stale zacumowany przy nadbrzeżu Piotrogrodzkim; Twierdza Piotropawłowska - pierwsza budowla na terenie Petersburga, której dzień założenia jest uznawany za dzień powstania miasta, na terenie Twierdzy znajduje się pierwsza cerkiew petersburska - cerkiew pod wezwaniem Piotra i Pawła - grobowiec carów rosyjskich; Cypel największej wyspy w mieście - wyspy Wasilewskiej, gdzie za czasów Piotra I mieścił
się port morski, oraz kolumny rostralne - byłe latarnie morskie; Nabrzeże Uniwersyteckie; Admiralicja; Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany” - postawiony ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej; Katedra pod wezwaniem św. Izaaka - przepiękna cerkiew, która została zbudowana według projektu architekta Monferranda, wnętrza katedry, ozdobione kamieniami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami, wywierają niezapomniane wrażenie; Katedra Kazańska - główna petersburska świątynia prawosławna, zbudowana na początku XIX wieku, w której znajduje się słynna ikona Matki Boskiej Kazańskiej, Plac Sztuk - zespół budynków muzealnych i teatralnych, zaprojektowany przez architekta Rossiego; Fakultatywnie wieczorny lub nocny rejs statkiem.
Dzień 4: Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie wnetrz Pałacu Zimowego, w którym
znajduje się jedno z największych muzeów świata Ermitaż. Po południu zwiedzanie
wnętrz Cerkiewi Zbawiciela na krwi - zbudowanej jako pomnik ku czci pamięci cara
Aleksandra II; Newski prospekt - centralna i jedna z najpiękniejszych ulic miasta, czas
wolny. Fakultatywnie wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim.
Dzień 5: Wyjazd do Carskiego sioła, letniej rezydencji carskiej. Zwiedzanie pięknego
Pałacu Katarzyny, budowanie którego rozpoczęto jeszcze za czasów Piotra I. Zobaczą
Państwo wnętrza Pałacu, w tym słynną Komnatę Bursztynową, odtworzoną z okazji
300-lecia Petersburga. Czas wolny w ogrodach pałacowych. Po południu przejazd do
Peterhofu, który z pewnością można nazwać najpiękniejszą letnią rezydencją carską.
Piotr I, natchniony widokami Wersalu zbudował swój „mały Wersal” pod Petersburgiem
- Park Dolny o powierzchni ponad 102 hektary, położony nad Zatoką Fińską, zdobią
przepiękne fontanny, kaskady, rzeźby, pałacyki. Powrót o hotelu.
Dzień 6: Przejazd do Tallina, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta m.in: górne miasto: wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, budynek Parlamentu Estonii, Kościół luterański NMP, tarasy widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych
baszt obronnych m.in.: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata (na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniającą brawurową akcję ORP Orzeł). Dolne miasto: Średniowieczne ulice - Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 roku,
Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, kościół św. Olafa.
Dzień 7: Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

Cena obejmuje:
od 2199 zł/os.
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wizy
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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LITWA

4

dni

LT
01
kod wycieczki

KAZIUKI
WILEŃSKIE
WILNO – TROKI

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta, przyjazd do Wilna w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu. Dzień 2: Zwiedzanie
Wilna z przewodnikiem, m.in.: Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, cmentarz na Rossie, barokowy kościół Piotra i Pawła, Ostra Brama, Wileńska Starówka, Cerkiew Trójcy Świętej, bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława – zwiedzanie podziemi, Zamek Dolny, Ratusz, Cerkiew Bazylianów. Powrót do hotelu. Dzień 3: Przejazd do Trok – dawnej stolicy Litwy. Miasto jest symbolem rozkwitu Wielkiego Księstwa Litewskiego i dumą wszystkich mieszkańców kraju. Zwiedzimy z przewodnikiem m.in.: Gotycki Zamek Wielkich Książąt Litewskich oraz Kościół Farny. Powrót do Wilna na „Kaziuki Wileńskie”, których historia sięga aż 400 lat. Tradycja jarmarku nawiązuje do przeszłości całej Litwy i jest wizytówką sztuki ludowej miasta Wilna. Nazwa kiermaszu wywodzi się od imienia patrona Litwy – św. Kazimierza, kanonizowanego w 1602 roku. Jarmark jest
znakomitą okazją aby kupić prezenty, podpatrzyć jak się tworzy rękodzieła, posmakować specjałów litewskich. Dzień 4: Przejazd
na jarmark „Kaziuki Wileńskie”. Wyjazd w godzinach popołudniowych, przyjazd do Trójmiasta w późnych godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW,KL, BP

5

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA DLA GRUP

od 690 zł/os.

dni

LT
02
kod wycieczki

WILNO
KOWNO - TROKI

Dzień 1: Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu. Dzień 2: Spotkanie z przewodnikiem, który zabierze nas na zwiedzanie stolicy średniowiecznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stare miasto Wilno kocha
artystów, malarzy, muzyków ulicznych, a gwara oraz jarmarczny klimat przyciąga wielu turystów, jak i samych mieszkańców.
Stare miasto to: Plac Katedralny, Pałac Prezydencki z siedzibą głowy państwa oraz znany na całym świecie Uniwersytet Wileński. Po zwiedzaniu powrót do hotelu. Dzień 3: Przejazd do Trok – dawnej stolicy Litwy. Miasto jest symbolem rozkwitu
Wielkiego Księstwa Litewskiego i dumą wszystkich mieszkańców kraju. Zwiedzimy z przewodnikiem m.in.: Gotycki Zamek
Wielkich Książąt Litewskich oraz Kościół Farny. Powrót do Wilna na dalsze zwiedzanie miasta. Czas wolny, powrót do hotelu. Dzień 4: Przejazd do Kowna. To miasto jest drugim co do wielkości w kraju, obecnie liczy 340 000 mieszkańców. Ważny
ośrodek przemysłowy, leży u zbiegu dwóch rzek: Niemna i Wilii. Godnymi uwagi zabytkami są przed wszystkim ruiny zamku krzyżackiego oraz Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Powrót do Wilna, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpiecznie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

88

od 990 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

LITWA - BIAŁORUŚ - UKRAINA

5

dni

UA 01

kod wycieczki

UKRAINA
ZACHODNIA
LWÓW
ŻÓŁKIEW - LWÓW - ZBARAŻ

Wycieczka do Lwowa i historycznej części zachodniej Ukrainy z jej klimatem autentycznego Podola i śladami polskości i wielkich
Polaków, miejsca heroicznych walk i nekropolii.
Dzień 1: Przejazd z Trójmiasta do Zamościa. Spacer po zabytkowej Starówce. Nocleg w hotelu w okolicy. Dzień 2: Spacer uliczkami historycznej Żółkwi. Przejazd do Lwowa. Spacer na Kopiec Zamkowy. Panorama miasta ze wzgórza zamkowego. Przejazd na Łyczaków, zwiedzanie polskich nekropolii - Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmentarza Orląt Lwowskich. Dzień 3: Lwów, zwiedzanie zabytkowego Starego Miasta z katedrą unicką św. Jura oraz kościołów dominikanów i jezuitów. Przejście na Plac Mickiewicza pod pomnik wieszcza. Zwiedzanie oraz możliwy spektakl teatru Opery i Baletu we
Lwowie. Wieczorny spacer po zabytkowej Starówce. Nocleg we Lwowie. Dzień 4: Olesko - Krzemieniec - Poczajów - Zbaraż
- Krasnybród. Zwiedzanie historycznych miejsc związanych z miejscem urodzenia i pobytu Jana Sobieskiego oraz Juliusza
Słowackiego, zwiedzanie „ukraińskiej Częstochowy” - Poczajów oraz twierdzy Zbaraż. Przejazd na nocleg do Krasnobrodu.
Dzień 5: Przejazd w kierunku Trójmiasta.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

5

dni

BY 01

kod wycieczki

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1099 zł/os.

BIAŁORUŚ
LITWA

GRODNO - NOWOGRÓDEK - NIEŚWIEŻ - LIDA - WILNO - KOWNO
Graniczące państwa i regiony pełne miejsc upamiętniających pobyt i miejsce urodzin Adama Mickiewicza oraz Piłsudskiego, pałaców i posiadłości Tyszkiewiczów, Radziwiłłów czy Śniadeckich i Giedroyciów. Miejsca związane z twórczością Mickiewicza, Świteź, Do Niemna.
Dzień 1: Przejazd do Grodna, zwiedzanie starówki, wycieczka nad Niemen. Nocleg w Grodnie. Dzień 2: Przejazd do średniowiecznej Lidy.
Zwiedzanie zamku obronnego. Przejazd do miejsc związanych z naszym wieszczem - Dworku Mickiewiczów w Zaosiu. Zwiedzanie zamku
w Mirze i legendarnego Horeszkowa. Zobaczymy Nowogródek pierwszą stolicę Księstwa Litewskiego, Jezioro Świteź i Pałac Radziwiłłów
w Nieświerzu. Przejazd do Wilna, nocleg. Dzień 3: Zwiedzanie Wilna: spacer starówką od Ostrej Bramy do Uniwersytetu i Muzeum Adama
Mickiewicza. Zwiedzanie kościółów: dominikanów, św. Jana. Spacer na wzgórze i zamek Gedymina, Wileński Cmentarz na Rossie. Nocleg
w Wilnie. Dzień 4: Szlakiem Piłsudskiego. Przejazd do Druskiennik. Zwiedzanie uzdrowiska i Muzeum Komunizmu. Odwiedzimy miejsce
urodzin Zułów, dworek Pikieliszki i Kowno. Nocleg koło Sejn. Dzień 5: Przejazd w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• wizy
• napoi do posiłków
OFERTA GRUPOWA
• wydatków własnych

od 1035 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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8

LITWA - BIAŁORUŚ - UKRAINA

dni

UA
02
kod wycieczki

LWÓW
I PODOLE

ZAMOŚĆ - POCZAJÓW - KAMIENIEC PODOLSKI
Dzień 1: Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Zamościa, które
niegdyś było miastem wielonarodowościowym, nazywanym „Perłą Renesansu”. Historyczne znaczenie dała miastu „Twierdza Zamość”, która
przeszła aż pięć oblężeń. Była to największa fortyfikacja obronna ówczesnej Polski. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Przejazd na Ukrainę w kierunku Podola. Żółkiew – zamek, kolegiata z grobami Żółkiewskich, zamek w Olesku - miejsce narodzin
Jana III Sobieskiego, Poczajów - zwiedzanie ortodoksyjnego, prawosławnego klasztoru (dla kobiet obowiązkowy strój), Krzemieniec. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 3: Zwiedzanie Krzemieńca - wizyta w Muzeum Słowackiego, ruiny zamku, Zbaraż. Przejazd do dawnej twierdzy Rzeczpospolitej – Kamieńca Podolskiego. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 4: Przejazd do Chocimia – zdobędziemy twierdzę, która strzegła
przeprawy na Dniestrze. Przejazd do Okopów św. Trójcy. Powrót do Kamieńca Podolskiego, gdzie zobaczyć można m.in. Stare Miasto, Rynek,
Ratusz, Katedra św. Piotra i Pawła z Tureckim Minaretem.
Dzień 5: Przejazd do Skały Podolskiej, gdzie stoją ruiny zamku. W Buczaczu zobaczyć można kościół Potockich, a w Iwano-Frankowsku
(dawny Stanisławów) czeka nas spacer po starówce. Przejazd do Lwowa.
Dzień 6: Spotkanie z przewodnikiem w Lwowie, gdzie znajdują się:
Góra Zamkowa z Kopcem Unii Lubelskiej - panorama miasta, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Powrót do hotelu.
Dzień 7: Zwiedzanie Lwowa, m.in.: wnętrze Opery lwowskiej, Rynek,
Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Dzielnica Ormiańska z Katedrą, Cerkiew Wołoska, czas wolny. Spacer dawnymi Wałami Hetmańskimi pod
Pomnik Adama Mickiewicza. Obiadokolacja, wyjazd w drogę powrotną do Trójmiasta.
Dzień 8: Przyjazd do Trójmiasta w godzinach przedpołudniowych.

od 1600 zł/os.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstepu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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CZECHY - AUSTRIA - WĘGRY - RUMUNIA

5

dni

CZ
01
kod wycieczki

CZESKA
STRONA
SUDETÓW

SZPINDLEROWY MŁYN - OJCZYZNA LICZYRZEPY
Poznacie Państwo jedne z najbardziej zachwycających gór, tu oczekuje was pomieszanie gęstych lasów ze skalistymi krajobrazami, licznymi wodospadami i wiele natury. Ta podróż będzie również spotkaniem z niezliczonymi baśniami traktującymi przede wszystkim o Liczyrzepie
– Władcy Sudetów oraz o dobrym czeskim piwie.
Dzień 1: Po całodziennej podróży przyjazd do Parku Natury Sudetów, kolacja w hotelu. Dzień 2: Po śniadaniu będziecie Państwo podziwiać podczas objazdu wspaniały sudecki krajobraz i zobaczycie przy tym najważniejsze miejscowości Szpindlerowy Młyn i Harrachov. Po
południu nastąpi zwiedzanie mini browaru „Zeman” z degustacją piwa. Dzień 3: Dzisiaj wyruszycie Państwo na wycieczkę do wschodnich
odnóg Sudetów i najpierw odwiedzicie Klasztor Benedyktynów Broumov. Następnie krótkie zwiedzanie Trutnov. Zanim udacie się Państwo w okolice Adrspach, z wywierającym ogromne wrażenie krajobrazem- Skalne Miasto, zobaczycie przysłowiowy „gwóźdź programu”
m.in. Fontannę Liczyrzepy. Dzień 4: Dzisiejsza wycieczka zaprowadzi Państwa najpierw do Jablonca – Międzynarodowego Centrum Produkcji Szklanej Biżuterii (Jablonex). Później udacie się Państwo w podróż do Liberec i zwiedzicie Stare Miasto. Dzień 5: Pełne wrażeń dni
mijają o wiele za szybko! Po śniadaniu podróż powrotna do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie KL + NNW

5

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 875 zł/os.

dni

CZ
02
kod wycieczki

CZECHY
ADRSPACH - PRAGA

Dzień 1: Wyjazd z Polski do Czech. Dzień 2: Adrszpaskie Skały: znane na całym świecie Skalne Miasto położone jest na południowym
skraju wioski Adrszpach w Narodowym Rezerwacie Przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie”. Olbrzymi labirynt korytarzy skalnych, przejść
i ścieżek łatwo dostępnych także dla małych dzieci. Poszczególne ostańce skalne przekraczają 60 m wysokości, a wyniku erozji otrzymały
one fantastyczne kształty ludzi zwierząt i przedmiotów. Dodatkową atrakcję stanowi możliwość przejażdżki tratwami spacerowymi po
jeziorku utworzonym przez rzekę Metuję. Kutna Hora, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO,
najciekawszego i najcenniejszego miasta w okolicach Pragi. Zwiedzanie: Katedra św. Barbary, Muzeum Alchymie, Vlašský dvůr, historyczne
centrum miasta, czeskie muzeum srebra, średniowieczny dół, Kaplica Wszystkich Świętych. Dzień 3: Przyjazd do Pragi: zwiedzanie Nowego
Miasta - Plac Wacława. Przejście przez Bramę Prochową na Stare Miasto: Trakt Królewski, Teatr Stanowy, Karolinum. Rynek Starego Miasta:
Ratusz, Zegar Orloj, Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, pomnik Jana Husa. Czas wolny. Dzień 4:
Zwiedzanie Hradczan: Klasztor na Strachowie, Loreta, uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim. Zwiedzanie Katedry św. Wita
(Kaplica św. Wacława i Krypta Królewska), Zamek Królewski, Złota Uliczka, Wieża Dalibora. Przejście na Małą Stranę, zwiedzanie Kościoła św.
Mikołaja, Most Karola. Dzień 5: Powrót do Polski.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 2 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

OFERTA GRUPOWA

od 839 zł/os.
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dni

CZ
03
kod wycieczki

PRAGA
SKAŁY I ZAMKI
CZESKIEGO RAJU

PRAGA - TRUTNOV - VALDSTEIN - KRZESZÓW - ADRSPACH
BROUMOV - BYSTRZYCA KŁODZKA
Unikalne skalne miasta,górskie zamki, pałace oraz zabytki czeskiej Pragi z jej licznymi atrakcjami jak: żydowska dzielnica Józefów,
Praska Loreta, grająca kolorowa Fontanna oraz rejs statkiem po Wełtawie.
Dzień 1: Dojazd do Pragi, zakwaterowanie, wieczorny spektakl grającej fontanny. Dzień 2: Wjazd kolejką zębatą na Petrin. Spacer do
klasztoru na Strachovie. Przejście drogą Królewską przez Hradczany, do Praskiej Lorety. Zobaczymy: zamek na Hradczanach, Złotą Uliczkę oraz katedrę Vita, przejdziemy na Rynek Starego Miasta i zobaczymy Zegar Orloj i Plac Wacława. Zwiedzanie dzielnicy żydowskiej Józefów. Godzinny rejs statkiem po Wełtawie. Dzień 3: Przejazd do Czeskiego Raju, zwiedzanie muzeum w Trutnowie. Spacer do zamku
Valdstein, cmentarzyka... ludziom gór i do Zamku Hruba Skala. Spacer do zamku Pantheon w Malej Skale. Zwiedzanie centrum JIczyna
Przejazd i nocleg w okolicy Bystrzycy Kłodzkiej. Dzień 4: Przejazd do Krzeszowa. Zwiedzanie cysterskiego zespołu klasztornego. Przejazd
do Adrspaskich Skał. Spacer przez labirynt skalny. Przejazd przez Broumov do Polanicy Zdrój. Dzień 5: Przejazd w kierunku Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

5

dni

Akod 01
wycieczki

od 949 zł/os.

AUSTRIA
I WĘGRY
WIEDEŃ - BUDAPESZT

Dzień 1: Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd przez Czechy. Dzień 2: Rano przyjazd do Wiednia. W programie: spacer po Starym Mieście, Katedra św. Szczepana, przejście ulicami Graben i Kaertner, najbardziej eleganckimi pasażami Wiednia. Kościół Augustianów z kryptą serc Habsburgów, kościół Minorytów z mozaikową kopią fresku „Ostatnia Wieczerza”. Po zwiedzeniu Starego Miasta spacer wokół Ringu: Park Miejski ze złotym pomnikiem Jana Straussa, Opera, Parlament, Hoffburg, Ratusz i Kościół Wotywny. Dzień 3: Całodzienne zwiedzanie Budapesztu, w programie: Plac Bohaterów, Opera Budapesztańska, Bazylika św. Stefana. Na Wzgórzu Zamkowym zwiedzanie Katedry NMP (kościół Macieja), Baszty Rybackiej. Następnie spacer ulicami Starego Miasta, możliwość zobaczenia Pałacu Królewskiego. Rejs po Dunaju w granicach miasta. Fakultatywnie możliwość zamiany obiadokolacji na posiłek w tradycyjnej węgierskiej czardzie.
Dzień 4: Przejazd autokarem do centrum miasta, wspaniała panorama Budapesztu ze wzgórza Gellerta oraz spacer ulicą Vaci
- stanowiącą turystyczne centrum handlowe z licznymi salonami mody, sklepami jubilerskimi oraz sklepikami z rękodziełem
i pamiątkami. Czas wolny do indywidualnego wykorzystania. Kąpiel w termach w Budapeszcie. Dzień 5: Po południu powrót do
Trójmiasta.

Cena obejmuje:
Cena nie obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• napoi do posiłków
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• wydatków własnych
• opieka pilota/przewodnika
OFERTA GRUPOWA
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

od 1399 zł/os.
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dni

CZ
04
kod wycieczki

PRAGA
VYSZEHRAD - KUTNA HORA - CZESKI RAJ

Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd przez Niemcy do Pragi, zakwaterowanie w hotelu w Pradze.
Dzień 2:
Spotkanie z przewodnikiem. Spacer po Hradczanach to iście królewska forma
spędzania czasu, co będą mogli Państwo poczuć w bliskości Zamku Praskiego
z Katedrą św. Wita, Złotej Uliczki, czy Drogi Królewskiej do Kościoła Dominikanów. Rynek Starego Miasta otoczony głównie barokowymi kamienicami zabierze Państwa w podróż w czasie. W zależności od terminu wyjazdu, ten magiczny wieczór będziemy mogli przypieczętować pokazem fantastycznej fontanny z oprawą muzyczną i iluminacjami świetlnymi. Powrót do hotelu.
Dzień 3:
Spotkanie z przewodnikiem, który zabierze nas na spacer prawym brzegiem
Wełtawy. W okolicach Zamku Wyszehradzkiego, wedle życzenia króla Karola
IV Luksemburskiego, zaczyna się Droga Królewska, którą władcy zmierzali na
koronację odbywającą się na Hradczanach. Przemierzając radykalnie przebudowane na przełomie XIX i XX wieku dzielnice Pragi za sprawą tak zwanej asanacji praskiej, usłyszymy o nieistniejącym już getcie, które zobaczyć możemy
już jedynie na licznych fotografiach, obrazach olejnych Jana Miniarka i akwarelach Wacława Jansy. Cały dzień jednak minie nam wesoło, trochę z ironią, bo
mimochodem przetrzemy szlaki dobrego wojaka Szwejka. Powrót do hotelu.
Dzień 4:
Wyjazd w pobliże Pragi. Wyobraźcie sobie Państwo miasto, które niegdyś dorównywało bogactwem Pradze, ilością mieszkańców Londynowi, a dzisiaj jest
zaledwie cieniem swojej średniowiecznej sławy. Poczujcie Państwo historię miasta pisaną przez prawie dwa wieki srebrem, które ściągnęło doń wielu kupców i awanturników. Miasta, w którym na początku XIV wieku produkowano 1/3 europejskiego srebra. Kutna Hora – miasto „zbudowane” ze srebra, w którym znajduje się kaplica udekorowana wewnątrz niemal wyłącznie
z ludzkich kości. Czeski Raj. Obiadokolacja w restauracji, wyjazd w drogę powrotną do Trójmiasta w godzinach wieczornych.
Dzień 5:
Przyjazd do Trójmiasta w godzinach porannych.

od 900 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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dni

H
01
kod wycieczki

4 STOLICE NAD
DUNAJEM

PRAGA - BRATYSŁAWA - WIEDEŃ - BUDAPESZT
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta przez Niemcy do Pragi. Wieczór możecie
Państwo spędzić według własnych życzeń.
Dzień 2: Wykwaterowanie z hotelu i spotkanie z przewodnikiem.
Spacer po Hradczanach to iście królewska forma spędzania czasu, co
będą mogli Państwo poczuć w bliskości Zamku Praskiego z Katedrą
św. Wita, Złotej Uliczki, czy Drogi Królewskiej do Kościoła Dominikanów. Rynek Starego Miasta otoczony głównie barokowymi kamienicami zabierze Państwa w podróż w czasie. Przejazd do Bratysławy.
Dzień 3: Nasz przewodnik zabierze Państwa na spacer, po Starym
Mieście Bratysławy. Zamki, pałace i bramy staną otworem dla nas
podczas przechadzki po mieście. Powrót na obiadokolację do hotelu.
Wieczór możecie Państwo spędzić według własnych życzeń, a my dla
chętnych proponujemy spacer deptakiem wzdłuż Dunaju.
Dzień 4: Przejazd do Wiednia – miasta statutowego, co czyni je odrębnym krajem związkowym ze względu na tak wielkie znaczenie
międzynarodowe. Pod względem sytuacji ekonomicznej, stanu środowiska naturalnego, wskaźnika przestępczości, dostępu do oświaty i kultury oraz jakości służby zdrowia Wiedeń stał się miastem o najwyższej jakości życia na świecie – jest na pierwszym miejscu według
globalnego rankingu miast Mercera. Wiedeńska architektura zawiera
w sobie najważniejsze style architektoniczne, od romańskiego, przez
gotycki, barokowy, aż do budynków współczesnych. Po odwiedzinach we Wiedniu wrócimy do hotelu w Bratysławie.
Dzień 5: Wyjazd do Budapesztu. Spotkanie z przewodnikiem, który
oprowadzi Państwa po mieście. Zobaczymy: Zamek Królewski w Budzie, brzeg Dunaju, aleję Andrassyego, pierwszy odcinek budapeszteńskiego metra i Plac Bohaterów, które zostały wpisane na listę
obiektów światowego dziedzictwa kultury. Ogromną atrakcją są także znajdujące się w Budapeszcie mosty, m.in.: Most Małgorzaty, czy
Most Elżbiety. Po zwiedzaniu miasta czas wolny.
Dzień 6: Wyjazd w kierunku Polski. Powrót do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

94

od 1500 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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dni

H
02
kod wycieczki

BUDAPESZT
I EGER

Dzień 1: TRÓJMIASTO - CIESZYN
Wyjazd z Polski w godzinach rannych. Po drodze przerwa na
obiad, przejazd na nocleg w okolicach Cieszyna.
Dzień 2: CIESZYN - BUDAPESZT
Przyjazd do Budapesztu. Zwiedzanie miasta, w programie: Plac
Bohaterów, Opera Budapesztańska, Bazylika św. Stefana. Na
Wzgórzu Zamkowym zwiedzanie Katedry NMP (kościół Macieja),
Baszty Rybackiej. Następnie spacer ulicami Starego Miasta. Wieczorny wjazd na Wzgórze Gellerta - nocna panorama Budapesztu. Uroczysta kolacja przy lokalnej muzyce w Węgierskiej Czardzie.
Dzień 3: BUDAPESZT - EGER
Przejazd do centrum miasta, wspaniała panorama Budapesztu ze
wzgórza Gellerta oraz spacer ulicą Vaci - stanowiącą turystyczne
centrum handlowe z licznymi salonami mody, sklepami jubilerskimi oraz sklepikami z rękodziełem i pamiątkami. Rejs po Dunaju. Przejazd do Egeru.
Dzień 4: EGER
Zwiedzanie miasta: Dolina Pięknej Kobiety, gdzie atrakcją są liczne piwniczki winne z cygańską muzyką i typowymi węgierskimi
zakąskami, Bazylika, Kościół Minorytów, będący najwyższym budynkiem w Egerze oraz Turecki Minaret. Wejście na Górę Zamkową, zwiedzanie Twierdzy. Powrót do hotelu.
Dzień 5: EGER - CIESZYN
Pobyt na basenach termalnych, czas wolny. Około godz. 16:00
wyjazd w kierunku Cieszyna. Przyjazd do hotelu.
Dzień 6: CIESZYN - TRÓJMIASTO
Powrót do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• uroczysta kolacja w tradycyjnej węgierskiej czardzie
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 1149 zł/os.
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.
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dni

BRATYSŁAWA
WIEDEŃ
PRAGA

SK
01
kod wycieczki

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych, przejazd przez Polskę. Przyjazd w okolice Wisły.
Dzień 2: Wyjazd do Bratysławy. Przyjazd w godzinach przedpołudniowych, zwiedzanie: Parlamentu z panoramą Bratysławy - przejście dookoła wzgórza, na zwiedzanie zamku oraz
wzgórze zamkowego, które właśnie stanowi centrum, wokół którego powstało właściwe miasto, katedry św. Marcina, w którym to kościele przez blisko 300 lat odbywały się koronacje
monarchów węgierskich, Bramę Michałowską, która została wzniesiona ok. XIV-XV w. i razem
z fosą oraz mostem zwodzonym broniła dostępu do miasta, Teatru Narodowego - jednego
z najważniejszych instytucji kultury Słowacji oraz nadbrzeża Dunaju. Na zakończenie - przejazd do ruin dawnej twierdzy Devin nad Dunajem jeden ze starszych zamków Słowacji. W częściowo zrekonstruowanych ruinach zamku obecnie znajdują się ekspozycje Muzeum Miejskiego w Bratysławie. Przejazd do hotelu.
Dzień 3: Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie: Wzgórze Kahlenberg, z którego w 1683 roku Król
Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami, katedra św. Stefana duma i jeden z symboli miasta Wiednia, znana z licznych przedstawień w dziejach malarstwa i grafiki, która wznosi się pośrodku Stephansplatz w sercu najstarszej części miasta, dziedzińce zamku Hoffburg połączone z renesansową Bramą Szwajcarską z największym placem
wśród zabudowań Hofburga – In der Burg, ul. Graben, Pomnik Marii Teresy w otoczeniu barokowego ogrodu, który jest dziełem niemieckiego rzeźbiarza Kaspara von Zumbuscha, reprezentacyjny Ring, czyli bulwar w centrum i chwila relaksu w parku rozrywki na Praterze położonego między Dunajem a Kanałem Dunajskim. Przejazd do hotelu.
Dzień 4: Przejazd na dalsze zwiedzanie Wiednia: wspaniałe ogrody Schonbrunn w stylu francuskim, w którym znajduje się Palmiarnia i Belwederu składającego się z dwóch budynków
rozdzielonych ogrodem w stylu francuskim ozdobionym szeregiem posągów sfinksów. Po
południu wyjazd z Wiednia do Pragi, przyjazd około godziny 19.00 do hotelu w Pradze, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorny wyjazd na spektakl „Krizikove Fontanny”, powrót do
hotelu.
Dzień 5: Spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie stolicy Czech m.in.: Klasztor
Strahowski, Loreta, Plac Hradczański, Zamek Królewski (część Gotycka), Bazylika św. Jerzego,
Katedra św. Wita, spacer Złotą Uliczką, Ogród Wallensteina, Most Karola. Wieczorny rejs statkiem po Wełtawie w kierunku Wyszehradu z uroczystą obiadokolacją w oprawie muzycznej.
Powrót do hotelu.
Dzień 6: Wykwaterowanie, przejazd na dalsze zwiedzanie Pragi: Nowe Miasto – Plac Wacława, Plac Karola, Rynek Nowego Miasta, Teatr Narodowy. Ok 14.00 wyjazd w drogę powrotną do Wrocławia. Przyjazd do Wrocławia w godzinach popołudniowych, obiadokolacja, czas
wolny, przejazd do hotelu.
Dzień 7: Przejazd do centrum Wrocławia na zwiedzanie miasta: zwiedzanie Ostrowa Tumskiego Katedra św. Jana Chrzciciela, Ratusz, Bazylika św. Elżbiety, Opera, Promenada Staromiejska, Bastion Sakwowy, Synagoga pod Białym Bocianem, Uniwersytet, Panorama Racławicka oraz Muzeum Narodowe. Obiad w centrum miasta, wyjazd z Wrocławia około godziny
16.00. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

OFERTA GRUPOWA

od 1950 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• opłaty do odwiedzanych obiektów
• rejs statkiem z uroczystą kolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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7

dni SIEDMIOGRÓD
I MORZE
CZARNE

RO
01
kod wycieczki

KONSTANCA - MAMAJA - TULCEA - BUKARESZT
SIBIU - ORADEA
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta przez Polskę i Węgry do Bazna na nocleg. Dzień 2: Po śniadaniu wyjazd do Constanty - stolicy okręgu administracyjnego Konstanca. Constanta - to największy port handlowy Rumunii leżący nad Morzem Czarnym ze słynnym kąpieliskiem Mamaia z piaszczystą plażą. Dzień 3: Przejazd do Tulcea - nazwanej Bramą Delty Dunaju. Stąd jest bardzo dobry dostęp do znajdującego się w północnej części rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego - stanowiącego jednocześnie unikatowy rajski obszar przyrodniczy. Popłyniemy statkiem z Tulcea głównym kanałem Sulina i dopłyniemy do bocznych kanałów Delty Dunaju. Dalej płyniemy przez Kanał 36 Mili aż do jeziora Nebun - jednego z naturalnych rezerwatów Delty Dunaju. Obiad na pokładzie statku. Dzień 4:
Ten dzień jest do Państwa dyspozycji. Można spacerować po Constancie albo zaczerpnąć sił i promieni słonecznych na plażach Morza Czarnego. Dzień 5: Wyjazd do Bukaresztu. Tutaj zwiedzimy Cerkiew Patriarchy - siedzibę Patriarchy Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, Gmach Parlamentu - drugą pod względem powierzchni, po waszyngtońskim Pentagonie, budowlę świata. Następnie - szerokimi ulicami stolicy - udamy się do Muzeum Wsi im. Dimitrie Gusti, gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać domy, które zostały zgromadzone z całego terytorium Rumunii. Wieczorem - uroczysta kolacja z programem folklorystycznym.
Dzień 6: Wyjazd w kierunku północnym. Przystanek przy klasztorze Cozia - jednym z najstarszych klasztorów Rumunii. Dalsza jazda wzdłuż malowniczej doliny
przez przełom rzeki Aluty - nazywany Przełomem Czerwonej Wieży, gdzie kiedyś znajdowała się granica pomiędzy Siedmiogrodem a Wołoską Niziną. Po południu
udamy się na spacer po mieście Sibiu. Zobaczymy ciekawe architektonicznie budowle: pałac - Muzeum Narodowe Brukenthala (wzorowany na pałacach wiedeńskich), żeliwny Most Kłamców - przerzucony na Małym Rynku nad ulicą prowadzącą do Dolnego Miasta, ewangelicki kościół oraz wiele innych budowli nadających
miastu niepowtarzalny klimat. Przejazd na nocleg do Oradea. Dzień 7: Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

8

dni

RO
02
kod wycieczki

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 1990 zł/os.

ŚLADAMI
HRABIEGO
DRAKULI

DEVA - SIBIU - BUKARESZT - BAZNA
SIGHISOARA - TATABANYA
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta komfortowym autokarem przez Polskę i Węgry. Przyjazd do Tatabanyi w godzinach wieczornych. Dzień 2: Wyjazd do Rumunii. W miejscowości Nadlac powitanie rumuńskiego przewodnika. Przejazd przez Arad do Devy. Dzień 3: Rano zwiedzanie średniowiecznego zamku Hunyadego w Hunedoarze. Przejazd do Sibiu. Zwiedzanie miasta i jego zabytków: Most Kłamstw, Ewangelicka Katedra na placu Huet, grób syna Drakuli. Po południu przejazd przez Karpaty do Predeal - najwyżej położonego miasta w Rumunii. Dzień 4: Podczas autokarowego zwiedzania Bukaresztu zobaczymy:
Katedrę patriarchalną - główną świątynię Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, jak również ruiny XIV wiecznej twierdzy Vlada Palownika - Drakuli. Zobaczymy też Dom Ludu „Casa Poprului” - gmach parlamentu - drugą pod względem powierzchni, po waszyngtońskim Pentagonie, budowlę świata oraz plac
Rewolucji/Zwycięstwa, gdzie odbywały się wydarzenia z 1989 r. W drodze powrotnej w miejscowości Snagov zobaczymy na wyspie snagowskiego jeziora
prawosławny klasztor o tej samej nazwie - przypuszczalnie znajduje się tu grób księcia Drakuli. Dzień 5: Przejazd do Bazna, gdzie znajduje się znany zamek
Drakuli - zwiedzanie. Po południu przejazd przez Fagaras i Agnita do Medias. Zwiedzanie kościoła warownego św. Małgorzaty. Powrót do Bazna. Dzień 6:
Przejazd do Biertan - zwiedzanie największego zamku Siedmiogrodu. Przejazd do Sighisoara. Zwiedzanie miasta - między innymi Wieża Zegarowa - dom
narodzin Drakuli. Wspólny wieczór folklorystyczny z uroczystą kolacją. Dzień 7: Wyjazd do Cluj Napoca - stolicy Siedmiogrodu. Krótkie zwiedzanie sanktuarium św. Michała oraz statuy węgierskiego króla Matthiasa Corvinusa. Przejazd przez Oradea na Węgry. Dzień 8: Przejazd przez Słowację do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1849 zł/os.
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6

AUSTRIA

dni CESARSKIE

Akod 02
wycieczki

MIASTO
WIEDEŃ

TRADYCJA I HISTORIA
Czy to park, czy kafejka, Zamek Schoenbrunn czy katedra św. Stefana,
Prater czy Heuringen, z każdego z tych miejsc miasto emanuje przyjemną, błogą atmosferą. Spacer po Wiedniu jest jak wędrówka pomiędzy nowymi czasami a nostalgią, okresem cesarstwa a modernizmem.
„To jest tak, jak gdyby ludzie nosili cyrk pod swoim sercem”- powiedział
pewnego razu Andre Heller o swoim rodzinnym mieście Wiedniu. Mówiąc to, miał na myśli każdą romantyczną zabawę, każdą skłonność
do radosnej melancholii, każdy melanż złożony ze wspomnień i przedwczesnej radości, które w tym mieście są wszechobecne.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Słowację w okolice Brna.
Dzień 2: Dalsza podróż do Wachau – jednego z najstarszych ośrodków kulturowych w Austrii. Tam zwiedzicie Państwo zachwycające
Opactwo Benedyktynów w Melk. Po południu dotrzemy do miasta
„Nad pięknym modrym Dunajem”.
Dzień 3: Będziecie Państwo pod wrażeniem znaczących zabytków
Wiednia. Zobaczycie m.in.: śródmieście, Muzeum Hofburg, Burgtheater, Ratusz, Parlament, byłe i obecne siedziby rządu, Katedrę św. Stefana, Giełdę, jak również dom Hundertwassera, siedzibę ONZ na Dunajem Prater, Zamek Schoenbrunn i wiele więcej.
Dzień 4: Tego dnia czeka Państwa wycieczka przez winnice Burgenlandu do jeziora Neusiedler, z malowniczymi miejscowościami
Rust i Moerbisch. Podróż powrotna przez Las Wiedeński. Na miejscu
wspólna kolacja.
Dzień 5: Odkrywanie Wiednia na własną rękę. Obojętne, czy urządzicie Państwo spacer po mieście śladami Johanna Straussa, czy ulegniecie szaleństwu zakupów. Tego dnia nie będzie wspólnej kolacji.
Dzień 6: Dziś rozstajemy się z cesarskim miastem, przejazd przez Słowację do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1945 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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6

AUSTRIA

dni

Akod 03
wycieczki

WITAMY
W WACHAU!

NAJPIĘKNIEJSZE 35 KM AUSTRII
Dolina Dunaju, z często opiewanym Wachau, należy do najpiękniejszych krajobrazów. Jako „najpiękniejsze 35 km Austrii” określany jest odcinek pomiędzy Krems a Melk. Wachau jest jednym z najstarszych ośrodków kulturowych Austrii i znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Słowację w okolicę Brna.
Dzień 2: Wyjazd do Maria Zell - słynnego ośrodka pielgrzymkowego. Nostalgiczną kolejką przejedziecie Państwo z Frankenfels
do Maria Zell. Istnieje możliwość zwiedzania bazyliki i skarbca.
Dzień 3: Przejazd Ulicą Romantyzmu przez Park Natury Jauerling
do największego barokowego klasztoru Melk.
Dzień 4: Rejs po Dunaju przez serce Wachau do Krems.
Dzień 5: Przejazd do Kernhof, jedynego na świecie teatru wielbłądów, udział w przedstawieniu. Głównymi postaciami spektaklu nie są mianowicie aktorzy lecz wielbłądy. Książę Saruh, książę Ali Sułtan, księżniczka Alaska, teściowa Gina, Sahika, Ali baba
i Bianka, owczarek niemiecki i kozy – miniaturki są śpiewającym chórem kościelnym. To jest mały świat cudów, który stworzył w Kernhof specjalista od podróży i obieżyświat Herbert Eder.
W każdy piętek, sobotę i niedzielę w programie jest „Wesele Sułtana”.
Dzień 6: Po śniadaniu kończy się niestety nawet ta najpiękniejsza podróż. Późnym wieczorem dotrzecie Państwo do
Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 2189 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłku
• wydatków własnych
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6

AUSTRIA

dni

Akod 04
wycieczki

AUSTRIA
SALZKAMMERGUT

BOGACTWO WRAŻEŃ, GÓRY, JEZIORA I GOŚCINNOŚĆ
W Salzkammergut można nie tylko być wesołym, lecz także w szczególny sposób
odpocząć, czemu sprzyja niesamowity krajobraz. Byłby to rejs statkiem po Wolfgangsee, wycieczka do przepięknego Hallstadt - miasta światowego dziedzictwa kultury, czy w końcu wizyta w słynnym z Festiwali Mozartowskich Salzburgu.
Tu jest wiele atrakcji! Na każdym kroku spotyka się znaną już gościnność i pogodę ducha. Już więc możecie się Państwo cieszyć na przepełnione wrażeniami dni
w Salzkammergut.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy w okolice Hintersee.
Dzień 2: Po śniadaniu wybierzecie się Państwo na wycieczkę do Salzkammergut. Ten region znany jest przede wszystkim z licznych jezior i przecudnych
krajobrazów. Celem podróży jest Wolfgangsee, gdzie rozpoczniecie Państwo
przejażdżkę statkiem z St. Gilgen do St. Wolfgang. Na zakończenie oczekuje
Państwa atrakcja wieczoru – miasto światowego dziedzictwa kultury Hallstein, malowniczo położone na południowo-zachodnim brzegu jeziora o tej samej nazwie. Przez wielu jest ono uważane za najpiękniejszą w świecie, położoną nad jeziorem miejscowość.
Dzień 3: Dzisiaj celem Państwa podróży jest miasto Festiwali Mozartowskich
Salzburg. Rzeczowe i ciekawe informacje pilota o najważniejszych zabytkach
tego czarującego miasta sprawią, że jeszcze bardziej urzeknie Was jego piękno. Pozostanie trochę czasu na indywidualne przedsięwzięcia.
Dzień 4: Wyjazd do stolicy kraju związkowego Górna Austria – Linzu. Zobaczycie tu Państwo kamieniczki patrycjuszowskie i zabudowania klasztorne,
a także ukryte za łukami bram, wywierające niezatarte wrażenia dziedzińce
wewnętrzne. Tuż obok znajduje się barokowy Plac Centralny z jego kupieckim poruszeniem. Katedra, kościoły i bazylika dominują w obrazie miasta Linz.
Nowa Katedra może pomieścić nawet 20 000 wiernych i jest największym kościołem w Austrii.
Dzień 5: Dzisiejsza wycieczka wiedzie do Gmunden. To tętniące życiem miasto z południowym urokiem i jego wyjątkowym położeniem na brzegu jeziora, w otoczeniu gór, przyciąga szczególnym powabem. Po krótkim zwiedzaniu oczekuje Państwa rejs statkiem z Gmunden do Ebensee. Zwieńczeniem
dnia będzie wyjazd do Bad Ischl, ze spacerem po słynnym kurorcie i zwiedzaniem cesarskiej willi.
Dzień 6: Pełne wrażeń dni znów zbyt szybko się kończą. Po śniadaniu udacie
się Państwo w podróż powrotną do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 2615 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• rejsów statkiem
• opłaty kuracyjnej
• napoi do posiłków i wydatków własnych

100

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

7

AUSTRIA

dni

Akod 05
wycieczki

UROKLIWA
GÓRSKA KRAINA
FILZMOOS

Filzmoos uważane jest za jedną z najpiękniejszych górskich wsi Alp Austriackich.
Zakotwiczeni w jedyną w swoim rodzaju panoramę Salzburskiego Świata Gór,
bez obawy, że ktoś nam przeszkodzi, możemy oddać się marzeniom. Jest prawie
zagwarantowane, że w tym popularnym i znanym ośrodku urlopowym zauroczy
Państwa imponująca panorama gór Dachsteimassiv z jego najwyższym szczytem Bischofsmuetze. Nawet jeśli czasem zabraknie słońca, możecie być Państwo
pewni, że nie dopadnie Was nuda, gdyż urozmaicenie zapewnią Wam liczne, interesujące wycieczki.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy do Filzmoos.
Dzień 2: Wszyscy goście spotkają się po śniadaniu przy recepcji, skąd wyruszą na wędrówkę po Filzmoos. Popołudnie pozostanie do Państwa dyspozycji.
Dzień 3: W dniu dzisiejszym przewidziany jest dłuższy przejazd przez Dachstein - Lammertal - Pass Gschuett - Gosau - tu przewidziany jest krótki pobyt.
Miasto Hallstadt zwiedzicie Państwo i odpoczniecie tu podczas przerwy na
obiad. Następnie trasą Obertraun - Bad Aussee - Bad Mitterndorf - Trautenfels-Schladming - Ramsau powrócimy do Filzmoos.
Dzień 4: Całodniowa wycieczka z Filzmoos przez Bischofshofen do Hallstein. Z tego miejsca udacie się Państwo przez Wiestal nad jezioro Fuschlsee (Hotel Zamkowy i Zamek Myśliwski Fuschl oraz kompleks biurowy Red Bulla). Dalej droga wiedzie przez Thalgau do Mondsee (Jezioro Księżycowe) i St. Gilgen nad Wolfgangsee. Tu nastąpi przerwa obiadowa. Oczywiście nie zabraknie spaceru do słynnego „Weissen Roessl”. Podroż powrotna będzie przebiegała przez Posteln - Panorama Strasse, przez Abtenau i Salzburską Dolomitenstrasse do Filzmoos.
Dzień 5: Wyjazd na słynną trasę „Hochkoenig”. Znajdują się na niej tak słynne
kurorty, jak Eben, Bischofshofen, Muehlbach am Hochkoenig, Maria Alm, Saalfelden, Zell am See, Bruch, Schwarzbach, St Johann. Przed powrotem do Filzmoos czeka Państw przerwa obiadowa.
Dzień 6: Jazda na Rossbrand - najpiękniejszą górę wycieczkową w okolicy.
Popołudnie będziecie mogli Państwo sami zagospodarować. Niestety znowu
nadszedł czas na pakowanie walizek. Wieczorem odbędzie się pożegnalna kolacja.
Dzień 7: Pożegnanie i po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 2535 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem - kuchnia regionalna
• 6 obiadokolacji
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłaty kuracyjnej
• opłat do zwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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AUSTRIA

dni

Akod 06
wycieczki

AUSTRIA
ZELL AM SEE

MAŁY RAJ NA ZIEMI, OTOCZONY PRZEZ JEZIORO I GÓRY
Urlop w kurorcie Zell am See, w austriackim Kaprun jest o każdej porze
roku wyjątkową przyjemnością. To małe miasto, otoczone przez jezioro i góry. Łańcuch górski Klitschsteinhorn zafascynuje Państwa każdego dnia od nowa. Proszę spędzić swój urlop w Zell am See, podziwiając
góry, lodowiec i jezioro.
Dzień 1:
Przyjazd przez Polskę i Niemcy do Austrii, w okolicę Zell am See.
Dzień 2:
Zwiedzanie miasta i jego objazd. Później macie Państwo czas na indywidualny spacer.
Dzień 3: Wyjazd do fascynujących, wysokogórskich, sztucznie spiętrzonych jezior w świecie gór w okolicy Kaprun. Szczególne wrażenie wywrze na Państwu wspaniały widok na Królewską Panoramę.
Dzień 4: Wycieczka do wodospadów Krimmler - jednej z ciekawszych
atrakcji Austrii. Ma on 380 m wysokości i składa się z 3 poziomów,
dzieki czemu jest piątym, najwyższym wodospadem na świecie.
Dzień 5: Całodniowa wycieczka na Grossglockner, najwyższy szczyt
Austrii. Ten czarujący świat lodowców otwiera Grossglocknerstrasse, najsłynniejsza w świecie ulica w Wysokich Alpach.
Dzień 6: Wycieczka do St. Ulrich, z wizytą w najstarszej na świecie
gorzelni pracującej na bazie kosodrzewiny, będzie interesującym
i nieznanym przeżyciem.
Dzień 7:
Przecudny urlop osiąga swój kres. Po śniadaniu udacie się Państwo
w podróż powrotną do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 2495 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota / przewodnika
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• opłaty kuracyjnej
• napoi do posiłku
• wydatków własnych
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4

Wiedeń

Kulinarny Wiedeń
Pałac Schönbrunn
Rejs statkiem

5

Wędrówka
po Tirolu

Insbruck - chata Adolfa Pichlera wędrówka z Ehrwald do Leutasch

5

Wiedeń – Praga

5

Wiedeń – Budapeszt

3

Praga i Jej Trunki

dni
dni
dni
dni
dni

4

dni Karlowe Wary

Mariańskie Łaźnie
Franciszkowe Łaźnie

4

dni

8

Budapeszt i Kolano Dunaju

dni Nad Balatonem
i Budapesztem

7

dni

12

Delta
Dunaju

dni Skarby

Rumuni

Bazna - Sighisoara
Tulcea - Bukareszt
Sibiu - Oradea

Budapeszt - Satu Mare - Sapinta - Campulung
Moldovenesc - Suceava - Piatra Neamt - Brasov
Bukareszt - Curtea de Arges - Sibiu - Alba Iulia
Oradea - Siofok

Hotel, 3xBB

od 899 zł/os.
Hotel, 4xBB

od 1599 zł/os.
Hotel, 2xBB

od 799 zł/os.
Hotel, 2xBB

od 799 zł/os.
Hotel, 2xBB

od 729 zł/os.
Hotel, 3xHB

od 899 zł/os.
Hotel, 3xHB

od 959 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 1399 zł/os.
Hotel, 6xHB

od 1950 zł/os.
Hotel, 9xHB

od 2449 zł/os.
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dni HOLANDIA

NL
01
kod wycieczki

KRAJ
TULIPANA

AMSTERDAM – KEUKENHOF
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczornych przez Niemcy do Holandii. Dzień 2: Przyjazd do hotelu w Amsterdamie w godzinach popołudniowych. Amsterdam to miasto, które nigdy nie zasypia. Będą mieli Państwo możliwość poczucia klimatu miejsca, w którym można zobaczyć obywatela niemal każdego kraju na świecie. Amsterdam to nie Holandia,
to tygiel kulturowy. Dzień 3: Zwiedzanie Amsterdamu z przewodnikiem. Zobaczymy m.in.: Królewski Palast, centrum miasta i plac Damrak. Rejs łodzią po kanałach amsterdamskich, wizyta w szlifierni diamentów, czas wolny w centrum miasta,
dzielnica Czerwonych Latarni. Powrót do hotelu. Dzień 4: Wyjazd w okolice miejscowości Lisse do ogrodów kwiatowych
Keukenhof. Są to największe ogrody kwiatów cebulowych na świecie, rozciągających się na obszarze 32 ha i rozkwitających
7 milionami kwiatów wysadzanych ręcznie. Atrakcją Keukenhof są zmieniające się wystawy kwiatów w pawilonach. Warto
też zobaczyć stałą wystawę tulipanów, a pod koniec sezonu wystawę lilii. Każdego roku wybierany jest w Keukenhof temat
przewodni, ciekawe na jaki trafią Państwo... Popołudniu wyjazd w drogę powrotną. Dzień 5: Przyjazd do Trójmiasta w godzinach popołudniowych.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 2 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem
• ubezpiecznie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

6

od 1060 zł/os.

dni

Fkod01
wycieczki

PARYŻ
PARYŻ - REIMS

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach południowych, przejazd przez Niemcy do Francji. Dzień 2: Przyjazd do Paryża w godzinach
przedpołudniowych. Zwiedzanie miasta metrem: Katedra Notre Dame, Święta Kaplica, Concergerie, Plac Chatelet, Akademia Sztuk Pięknych z grobowcem Mazarina, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru ze słynna szklaną piramidą, Comedie Francaise, Pałac Królewski, hotel Regina, w którym przebywał Władysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilleries, Plac Concorde - największy plac Paryża,
spacer po Polach Elizejskich z perspektywą Łuku Triumfalnego. Dzień 3: Przejazd do Wersalu, najpiękniejszego zespołu pałacowo - ogrodowego na świecie. Po przyjeździe do Paryża zwiedzanie Luwru, najbardziej okazałego muzeum na świecie. Wjazd na Wieżę Eiffla, zwiedzanie jej okolic: Pola Marsowe, Trocadero, Pałac Challiot. Wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Dzień 4: Całodzienne zwiedzanie Paryża:
dzielnica Łacińska z Panteonem i Sorboną, ruiny łaźni rzymskich, słynne paryskie bulwary i place: plac de Greve, Plac Bastylii, Republiki,
Opery (tu będzie możliwość zakupu perfum w dawnym teatrze Kapucynów), Vendome (z hotelem Ritz i mieszkaniem Chopina), Concorde, dzielnica La Defense, zwana dzielnicą XXI wieku. Wieczór spędzimy na Montmartr, w miejscu najbardziej paryskim z paryskich: kabaret Moulin Rouge, Plac Pigalle, ulica Lepic, gdzie pod numerem 20 mieszkał wraz z bratem Vincent Van Gogh, Place du Tertre, gdzie będzie
możliwość wykonania portretu, bazylika Sacre Coeur oraz panorama Paryża. Dzień 5: Wyjazd do Polski. Po drodze zatrzymamy się w Reims, aby podziwiać jedną z najpiękniejszych katedr gotyckich, gdzie odbywały się prawie wszystkie królewskie koronacje. Nocny przejazd
do Polski. Dzień 6: Przyjazd do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opieka pilota/przewodnika
• 3 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

104

Cena nie obejmuje:
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1299 zł/os.
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dni

Fkod02
wycieczki

PARYŻ I ZAMKI
NAD LOARĄ

PARYŻ - WERSAL - CHAMBORD - BLOIS - REIMS
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta przez Polskę i Niemcy do Francji. Dzień 2: Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie miasta metrem:
Katedra Notre Dame, Święta Kaplica, Concergerie, Plac Chatelet, Akademia Sztuk Pięknych z grobowcem Mazarina, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru ze słynna szklaną piramidą, Comedie Francaise, Pałac Królewski, hotel Regina, w którym przebywał Władysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilleries, Plac Concorde - największy plac Paryża, spacer po Polach Elizejskich z perspektywą Łuku Triumfalnego. Dzień 3: Przejazd do Wersalu, najpiękniejszego zespołu pałacowo - ogrodowego na świecie. Po przyjeździe do Paryża zwiedzanie Luwru, najbardziej okazałego muzeum na świecie. Wjazd na
Wieżę Eiffla, zwiedzanie jej okolic: Pola Marsowe, Trocadero, Pałac Challiot. Wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Dzień 4: W programie zwiedzanie zamku Chambord - renesansowego dzieła króla Francji Franciszka I oraz zamku w Blois - niezwykłego zespołu pałacowego, którego każde z czterech skrzydeł
wybudowane jest w innym stylu architektonicznym. Dzień 5: Zwiedzanie Paryża: dzielnica Łacińska z Panteonem i Sorboną, ruiny łaźni rzymskich, słynne paryskie bulwary i place: plac de Greve, Plac Bastylii, Republiki, Opery (tu będzie możliwość zakupu perfum w dawnym teatrze Kapucynów), Vendome (z hotelem Ritz i mieszkaniem Chopina), Concorde, dzielnica La Defense, zwana dzielnicą XXI wieku. Wieczór spędzimy na Montmartre, w miejscu najbardziej paryskim z paryskich: kabaret Moulin Rouge, Plac Pigalle, ulica Lepic, gdzie pod numerem 20 mieszkał wraz z bratem Vincent Van Gogh, Place du
Tertre, gdzie będzie możliwość wykonania portretu, bazylika Sacre Coeur oraz panorama Paryża. Dzień 6: Wyjazd do Polski. Po drodze zatrzymamy się
w Reims, aby podziwiać jedną z najpiękniejszych katedr gotyckich, gdzie odbywały się prawie wszystkie królewskie koronacje. Nocny przejazd do Polski.
Dzień 7: Przyjazd do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 4 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

8

Cena nie obejmuje:
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1895 zł/os.

dni

Fkod03
wycieczki

KWITNĄCA
PROWANSJA
DZIKIE ROZLEWISKA
LA CAMARGUE

LYON - ORANGE - ARLES - AVIGNION - ST. REMI - STRASBORG
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w kierunku Niemiec w okolicę Norymbergii. Dzień 2: Wyjazd do Lyon. Zwiedzanie drugiej metropolii Francji, która jak Wenecja, Porto i St. Petersburg posiada uznane przez UNESCO jako dziedzictwo narodowe - historyczne Stare Miasto. Dzień 3: Dalsza jazda do Orange, gdzie zwiedzimy antyczny teatr, który według archeologów jest najlepiej zachowanym z rzymskich teatrów które jeszcze egzystują. Przejazd do Arles. Podczas spaceru po mieście odkryjecie Państwo rzymski Amfiteatr, romański kościół St. Trophime oraz XVII wieczny Ratusz. Pomiędzy krętymi uliczkami Arles będziemy mogli zakosztować w śródziemnomorskim stylu prowansalskich miasteczek.
Dzień 4: Wraz z przewodnikiem odwiedzimy La Camargue - największe w Europie rozlewiska i bagna rozciągające się w delcie Rodanu. Od 1928 r. ten teren jest rezerwatem
przyrody. Jest to największy ptasi obszar lęgowy. Gniazduje tu ponad 400 gatunków ptaków (w tym wiele rzadkich - np. afrykańskich flamingów). Krajobraz jest tu jednym z najosobliwszych we Francji: równina pokryta bujną roślinnością, wydmy, laguny, pasące się stada dzikich koni oraz słynne czarne byki (wykorzystywane w czasie korridy we Francji) - to wszystko tworzy niezapomniany klimat. Odwiedzimy również miejscowość Les Saintes Maries de la Mer ze znanym Sanktuarium oraz Aigues Mortes z historycznym Starym Miastem i murami obronnymi. Dzień 5: Udamy się na zwiedzanie Avignon, gdzie znajduje się rozsławiony przez liczne piosenki most St. Benezet. Obejrzymy warowny zamek - fortecę papieży oraz wspaniale zachowane mury obronne. Po południu zobaczymy zbudowany przez Rzymian akwedukt Pont du Gard - genialne dzieło inżynierskie, które technicznie znacznie wyprzedziło swoją epokę. Dalej droga prowadzi do Nimes, które to miasto pełne jest zabytkowych budynków takich jak: amfiteatr rzymski oraz Maison
Carree - świątynia rzymskiego Nimes znajdująca się przy miejskim forum - najlepiej zachowana świątynia rzymska jak istnieje. Dzień 6: Przejazd do miasta ruin Les Baux. To średniowieczna twierdza położona na odnodze wapiennego pasma górskiego Alpilles - górująca nad Doliną Piekielną. Roztacza się stąd przepiękny widok na Prowansję. Kierujemy się w stronę St. Remi. Jest to miejsce narodzin Nostradamusa - słynnego lekarza, astrologa i matematyka, który napisał wiele przepowiedni. Tutaj przedstawia nam się typowy obraz prowansalskiego miasteczka z jego splotem romantycznych uliczek z pięknymi skwerami i domkami patrycjuszy. Następnie podążamy przez poprzez Aix-en-Provence,
Drogą Napoleona w kierunku Gap w rejonie Chambery/Aix-les-Bains do miejsca noclegowego. Dzień 7: Wyjazd w drogę powrotną w kierunku Strasburga. Zwiedzanie najciekawszych obiektów w mieście: między innymi Katedrę Notre Dame, kościoły i pałace. Nocleg w okolicy Strasburga. Dzień 8: Droga powrotna do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 2895 zł/os.
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dni

Bkod wycieczki
01

HOLANDIA
i BELGIA

TROPICAL ISLANDS - HAGA - AMSTERDAM
ROTTERDAM - BRUKSELA
Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczornych. Przejazd przez Polskę i Niemcy.
Dzień 2:
Przyjazd do Tropical Islands wcześnie rano. Największy tropikalny świat rozrywki w Europie! Niezapomniana lekcja, podczas której uczniowie będą mieć
bezpośredni kontakt z niezwykłościami tropikalnego świata, oryginalny materiał do nauki o biotopie dżungli. Na wyspie zwiedzimy zachwycające oryginalne budynki z lasów tropikalnych, które opowiadają o odległych krajach, jednocześnie do nich zapraszając. Laguna z grotą i wodospadem, jak
i ogromne Morze Południowe z jedynym w swoim rodzaju piaskiem na plaży gwarantują prawdziwą tropikalną kąpiel. Pobyt na Tropikalnej Wyspie do
późnych godzin wieczornych. Kolacja turystyczna, wyjazd w kierunku Belgii.
Dzień 3:
Przyjazd do Brukseli – stolicy Unii Europejskiej. Śniadanie turystyczne, zwiedzanie Starego Miasta, Grand Place z gotyckim ratuszem z XV wieku i zabytkowymi kamienicami oraz Domem Króla, Katedra św. Michała, Kościół Notre
Dame du Sablon, Parlament Europejski.
Dzień 4:
Rotterdam – największy port świata, zwiedzanie nowoczesnego centrum
miasta oraz portu, wjazd na Euromaszt – największa widokowa wieża w Holandii. Przejazd do Hagi – „Miasto Królewskie”, w którym znajduje się siedziba
Holenderskiego Rządu oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
Zwiedzanie Starego Miasta, Pałac Pokoju, Pałac Królewski, Binnenhof, spacer
do słynnego kąpieliska nad Morzem Północnym – Scheveningen.
Dzień 5:
Przejazd do Amsterdamu - „Wenecji Północy”. Zwiedzanie Starego Miasta
i jego barwnych uliczek, Pałac Królewski, Kościół Nowy, Pomnik Narodowy,
Muzeum Van Gogha, stadion piłkarski Amsterdam Arena, na którym mecze
rozgrywa miejscowy klub – Ajax Amsterdam, muzeum klubu, Rijksmuseum
ze zbiorem malarstwa holenderskiego do XIX w.. Wieczorem rejs po kanałach miasta. Kolacja turystyczna, wyjazd do w drogę powrotną w godzinach
nocnych.
Dzień 6: Przyjazd do Trójmiasta.
OFERTA GRUPOWA DLA MŁODZIEŻY

od 890 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 2 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstepu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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dni KWITNĄCA

Fkod04
wycieczki

LAWENDA
W PROWANSJI

Przeżyjecie Państwo z nami szczyt kwitnienia lawendy w Prowansji. W środku lipca mało kto jest w stanie oprzeć się czarowi tego spektaklu natury. Błękit kwiatów, jego kontrast do zabarwionej ochrą ziemi, charakterystyczną woń wypełniającą magiczny krajobraz, to wszystko sprawia, że podróż do Prowansji w czasie
kwitnienia lawendy staje się niezapomnianym przeżyciem. Podziwiajcie Państwo
z nami jeden z najpiękniejszych i zachwycających krajobrazów pomiędzy Alpami
i Morzem Śródziemnym.
Dzień 1: Przejazd przez Polskę i Niemcy z jednym noclegiem do Lyonu.
Dzień 2: Podczas podróży do Lyonu odwiedzicie Państwo najpiękniejsze miasto Beaune. Tu znajduje się światowej sławy hotel „Dieu”. Początkowo służył
jako szpital wojskowy. Ze swoimi kolorowymi cegłami i szachulcową konstrukcją jest unikatem w skali światowej. Nocleg w Lyonie.
Dzień 3: Po śniadaniu po raz pierwszy ujrzycie Państwo połyskujące przecudnym fioletem lawendowe pola. Podróż powiedzie Państwa przez czarujący
krajobraz i pogrążone w głębokim śnie wsie.
Delektujcie się zniewalająco pachnącym kwieciem lawendy! Na końcu, po
zwiedzaniu winnicy skosztujecie znanych win. Dalszy przejazd na kolejne dwa
noclegi do Orange.
Dzień 4: Dzisiaj odwiedzicie najbardziej znaną wieś w Camargue, pięknie nad
morzem położonego celu pielgrzymek Romów - Sainte-Maries-de-la-Mer.
Potem będziecie przemierzać Camargue, wydającą się nie mieć końca dziką
przestrzeń z różowymi flamingami, białymi końmi i czarnymi bykami, by osiągnąć wreszcie Arles, z jego antycznym teatrem, łaźniami Konstantyna i kościołem św. Trofima.
Dzień 5: Przez Avignion prowadzi droga do Muzeum Lawendy. Obok malowniczo na wzgórzu położonej wsi Cordes pojedziecie do otoczonego lawendowymi polami Cysterskiego Opactwa Senanque. Dalsza podróż będzie przebiegała wzdłuż zielonych łańcuchów górskich Luberon do Gap i na odcinek
„Drogi Napoleona”, która łączy Morze Śródziemne z Alpami. Nocleg w Grenoble/ Chambery.
Dzień 6 i 7: Przejazd do Trójmiasta z noclegiem w południowych Niemczech.

od 2950 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

107

7

dni

CH
01
kod wycieczki

BENELUX - FRANCJA - SZWAJCARIA

SZWAJCARIA
I JEJ UROKI

BRIG - MARTIGNY - CHAMONIX - LOCARNO - ZERMATT
MATTEHORN - BRIG - CHUR
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta. Przejazd przez Polskę i Niemcy. Nocleg w okolicach Offenburga w Schwarzwaldzie. Dzień 2: Przyjazd do Wallis u stóp Przełęczy Simplon. Możliwość zwiedzania miasteczka Brig, które jest idealnym miejscem wypadowym dla wycieczek. Dzień 3: Przejazd autokarem wzdłuż rzeki Rhone przez Sierre i Sion do Martigny - rzymskiego antycznego miasteczka. Tutaj oczekuje na Państwa pociąg Mont Blanc Express, którym pojedziemy w rejon Le Chatelrad. Tory prowadzą przez dzikie wąwozy, liczne tunele, obok spienionej i huczącej wody
- pośród naturalnego piękna, które wywiera niezapomniane wrażenia. Tuż za miejscowością Martingny, kolejka wąskotorowa wznosi się serpentyną z 200 stopniowym nachyleniem, stromo
pod górę. Wysoko - wąskim wąwozem - zawraca w kierunku południowo-zachodnim i dociera do Les Marecottes. W Le Chatelard bus zabiera gości w dalszą drogę do Chamonix u podnóża
góry Mont Blanc - najwyższego szczytu Europy (4810 m n.p.m.). Przystanek w znanej, francuskiej zimowej miejscowości oraz możliwość wjazdu na Lodowiec (1913 m n.p.m.), albo najwyższą
kolejką linową na świecie na szczyt Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.). Powrót z Chamonix przez przełęcz La Forclaz do miejsca noclegowego. Dzień 4: Jazda przez Simplon Pass (2006 m n.p.m.)
ze wspaniałą górską panoramą na Domodossola. Pociągiem Centovallibahn udajemy się w drogę przez dziką i romantyczną Dolinę Stu Dolin przez Valle Vigezzo do Locarno. Podróż wiedzie
poprzez malownicze krajobrazy z pierwotnymi górskimi wioskami, kolorowymi łąkami, lasami kasztanowymi, licznymi mostami, głębokimi wąwozami i szczelinami jak również huczącymi
wodospadami. Stare Tycjańskie miasto - Locarno - położone jest na północnym krańcu Lago Maggiore i słynie ze swojego szczególnego klimatu. Możliwość krótkiego zwiedzania miasteczka wraz z jego wypielęgnowaną przybrzeżną promenadą z licznymi restauracjami i przytulnymi kafejkami. Możliwość przejażdżki statkiem przez Lago Maggiore. Delektujcie się Państwo widokiem ze statku na wyspę Brissago, zamek di Cannero - jak i na niezliczone, romantyczne zatoczki oraz malownicze miasteczka. Droga powrotna do hotelu. Dzień 5: Jazda przez malownicze wsie do Tasch. Przystanek w Zermatt. To miasteczko, gdzie nie ma ruchu samochodowo-spalinowego - jeżdżą tylko elektryczne auta. Zalicza się ono do jednej z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Alpach. Jest zdominowane zielenią Góry Gór - wyjątkowo zakrzywionej piramidy Mattehorn. Polecamy przejażdżkę najszybszą kolejką zębatą Europy na wysokość 3000 m Gornergrat - z zapierającym dech w piersiach widokiem na Matterhorn, albo spektakularny wyjazd koleją linową na mały Matterhorn. Droga powrotna pociągiem do Tasch, a następnie powrót autokarem do miejsca noclegu. Dzień 6: Dziś skorzystamy z jazdy słynnym pociągiem Glacier-Express z Brig do Chur. W Brig oczekują na Państwa zarezerwowane miejsca w
panoramicznym wagonie. Wyruszacie Państwo tym słynnym pociągiem, aby zakosztować wyjątkowych przeżyć podczas jazdy wśród naturalnego piękna, wśród cichych alpejskich łąk, górskich dolin. Ta panoramiczna jazda przez wysokie Alpy w sercu Szwajcarii zaczyna się w Brig, podąża przez ujścia Renu nad Disentis i Reichenau, gdzie łączą się te dwa źródła rzeki Ren, aż do
Chur. Po przybyciu do Chur autokar zabiera gości w drogę powrotną na nocleg. Dzień 7: Po śniadaniu wyjazd powrotny do Polski.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• przejazdy pociągami w/g programu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
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Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłku
• wydatków własnych
OFERTA GRUPOWA

od 2495 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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dni

Fkod05
wycieczki

LAZUROWE
WYBRZEŻE

WENECJA - CANNES - GRASSE - St. TROPEZ
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych. Przejazd na nocleg
w okolicach Bratysławy.
Dzień 2: Wyjazd w kierunku Włoch. Do Wenecji wjedziemy pociągiem
przez most otoczony wodami Adriatyku. Rejs tramwajem wodnym w Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zwiedzimy m.in. Plac św. Marka, Bazylikę św. Marka, Pala D’oro, Most Rialto, spacer po dzielnicy św. Marka oraz dzielnicy Castello, aby lepiej zrozumieć życie mieszkańców Wenecji.
Powrót do autokaru. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Padwy.
Dzień 3: Przyjazd nad Jezioro Garda, które jest największym i najczystszym
jeziorem we Włoszech, rejs promem po jeziorze. Wyjazd w stronę Francji.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Lazurowego Wybrzeża.
Dzień 4: Wycieczka do Grasse, miasta perfum położonego wśród kwiatów.
Esencje zapachowe pozyskiwane w tutejszych perfumeriach wysyłane są
do wszystkich zakątków świata. Tysiące ton kwiatów corocznie są tu zamieniane w drogocenne wonne esencje i olejki. Wizyta w wytwórni perfum Galimard. Przejazd do Cannes, najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej.
Zwiedzanie miasta: historyczna dzielnica Le Suquet, promenada La Croisette, Pałac Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd, stary port.
Powrót do hotelu.
Dzień 5: Wyjazd do Saint Tropez – miejscowość jest głównym miejscem akcji filmu „Żandarm z St. Tropez” z Louisem de Funes. Saint Tropez ze względu na piękne plaże jest też ulubionym kurortem letnim wielkich filmowych
gwiazd i bogaczy. Spacer po mieście oraz po plaży. Powrót do hotelu.
Dzień 6: Przejazd do Nicei, ośrodka turystycznego o światowej renomie,
położonego nad wspaniałą błękitną Zatoką Aniołów. Spacer po centrum
przez Promenade des Anglais biegnącą wzdłuż brzegu morza. Powrót do
hotelu.
Dzień 7: Przejazd do Monaco na filiżankę kawy w Café de Paris, najbardziej
znanym miejscu spotkań w Księstwie, w samym centrum Monte Carlo, tuż
przy najsławniejszej budowli miasta - wspaniałym Grand Casino. Wyjazd
w drogę powrotną na nocleg do Niemiec.
Dzień 8: Wyjazd z drogę powrotną. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach
wieczornych.

od 2200 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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dni

Fkod06
wycieczki

PARYŻ

Dzień 1: TRÓJMIASTO - KOLONIA
Wyjazd z Trójmiasta do Niemiec w okolice Kolonii.
Dzień 2: KOLONIA - PARYŻ
Wyjazd w kierunku Francji. Przyjazd do Paryża w godzinach popołudniowych. Obiadokolacja.
Wieczorny objazd po Paryżu. Wjazd na wieżę Eiffla. Przejazd do hotelu.
Dzień 3: PARYŻ
Zwiedzanie miasta: Dzielnica Łacińska z kościołem św. Seweryna, Wyspa La Cite: Katedra Notre
Dame, Święta Kaplica, Concergerie, Pont Neuf - najstarszy most Paryża, zwiedzanie Luwru – jednego z największych muzeów świata, Comedie Francaise, Pałac Królewski, hotel Regina, w którym przebywał Władysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilleries. Przejazd do Grobu Napoleona
oraz Muzeum Augusta Rodina. Plac Concorde - największy plac Paryża, spacer po Polach Elizejskich z perspektywą Łuku Triumfalnego. Obiadokolacja. Czas wolny na Polach Elizejskich. Powrót
do hotelu.
Dzień 4: PARYŻ - WERSAL
Przejazd na zwiedzanie Wersalu, najpiękniejszego zespołu pałacowo - ogrodowego na świecie.
Następnie powrót do Paryża zwiedzanie: Pole Marsowe, Trocadero, Pałac Challiot, Dzielnica Łacińska z Panteonem i Sorboną, słynne paryskie bulwary i place między innymi: Plac Bastylii, Opery (tu będzie możliwość zwiedzania muzeum perfum oraz dokonać ich zakupu w dawnym teatrze przy bulwarze kapucynów), plac Vendome (z hotelem Ritz i mieszkaniem Chopina), dzielnica La Defense, zwana dzielnicą XXI wieku. Wieczór spędzimy na Montmartre, w miejscu najbardziej paryskim z paryskich: kabaret Moulin Rouge, Plac Pigalle, ulica Lepic – główna ulica Montmartru, Place du Tertre, gdzie będzie możliwość wykonania portretu, bazylika Sacre Coeur na
wzgórzu z panoramą Paryża. Obiadokolacja. Wieczorny rejs statkiem. Powrót do hotelu.
Dzień 5: PARYŻ- DISNEYLAND
Dla chętnych możliwość skorzystania z wycieczki do Disneylandu, czwartego otwartego na świecie parku rozrywki Walta Disneya. Dwa parki tematyczne: Disneyland Park oraz Walt Disney Studios są atrakcją nie tylko dla dzieci ale i dla osób starszych chcących wrócić choć na chwilę do
czasów dzieciństwa. Dla pozostałych uczestników czas wolny na indywidualne zwiedzanie Paryża oraz zakupy. Około godziny 18.00 spotkanie grup na wspólnej obiadokolacji, czas wolny. Przejazd do hotelu.
Dzień 6: PARYŻ - REIMS – VERDUN
Przejazd do Reims – stolicy Szampanii aby podziwiać jedną z najpiękniejszych katedr gotyckich,
gdzie odbywały się prawie wszystkie królewskie koronacje. Zwiedzimy również największe piwnice, w której produkuje się słynnego Szampana z Szampanii. Przejazd do miejscowości Verdun
– zwiedzanie miasta oraz miejsc związanych ze słynną bitwą z I Wojny Światowej. Obiadokolacja.
Przejazd na nocleg we Francji.
Dzień 7: VERDIN – LUXEMBURG - NIEMCY
Przejazd do miasta Luxemburg – stolicy państwa Luksemburg. Zwiedzanie największych atrakcji
miasta: Pałac Książęcy wzniesiony w XVI w., Katedra Notre Dame, kościół św. Marcina z X w. i kolegium jezuickie z XVII w., najstarsza wieża Bramy św. Michała oraz przejście na taras widokowych
ze wspaniałą panoramą miasta. Następnie przejazd do Kolonii – przerwa na krótkie zwiedzanie
katedry kolońskiej – powstałej w latach 313 do 782 świątynia była siedziba biskupstwa, od 795
roku do dziś arcybiskupstwa kolońskiego. Czas wolny głównym deptaku miasta. Obiadokolacja.
Przejazd na nocleg w okolicy Kolonii.
Dzień 8: NIEMCY - TRÓJMIASTO
Po śniadaniu – wyjazd w kierunku Polski z przerwą na obiadokolację. Przyjazd do Trójmiasta
w późnych godzinach wieczornych.

OFERTA GRUPOWA

od 2149 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy gratis
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• przejazdy metrem w Paryżu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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dni

CH
02
kod wycieczki

FRIBOURG
W ZACHODNIEJ
SZWAJCARII

LOZANNA - MONTREUX - GENEWA - MONT BLANC
Odkryjecie Państwo zachwycającą różnorodność krajobrazów i miast Szwajcarii, które sprawiają, że
ten kraj, ulubiony cel wyjazdów urlopowych, jest jedyny w swoim rodzaju. Bez specjalnego wysiłku
możecie tu Państwo odkrywać góry, jeziora, wzgórza, lasy i - w ogromnej mierze- nienaruszoną naturę. Przeżyjecie Państwo niepowtarzalne piękno panoramy Szwajcarskich Alp i wyruszycie na fascynujące trasy autobusem, statkiem czy kolejką górską. Imponująca kulisa: 47 czterotysięczników.
Dzień 1: Przyjazd do Fribourga z jednym noclegiem podczas podróży.
Dzień 2: Po południu nastąpi zwiedzanie miasta, które dysponuje ogromną różnorodnością zabytków architektury. Na będącym pod całkowitą ochroną Starym Mieście znajduje się około 200
gotyckich domów. Oprócz tego można tu znaleźć siedziby władz miasta, monumentalne budowle, jak Katedra św. Mikołaja czy liczne kościoły.
Dzień 3: GENEWA
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Otwartość, elegancja i intelekt - to cechy Genewy jako miasta - siedziby ONZ i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Nie bez kozery bywa ona nazywana
najmniejszą światową metropolią. Spacer w obrębie miasta, brzegiem jeziora z jego słynną fontanną, czy malowniczymi uliczkami Starego Miasta jest ogromną przyjemnością.
Dzień 4: LOZANNA, JEZIORO GENEWSKIE – CHATEAU DE CHILLON
Zwiedzanie malowniczej, położonej na wznoszących się na brzegu Jeziora Genewskiego tarasach Lozanny. Na zakończenie dnia pojedziecie Państwo statkiem z Lozanny do Chateau de Chillon. Zbudowany na jednej ze skalistych wysepek Jeziora Genewskiego zamek pokazuje dwa swoje oblicza: twierdzę od strony gór i książęcą rezydencję od strony jeziora. Odwiedzicie Państwo
ten godny zapamiętania i słynny zamek.
Dzień 5: MARTIGNY – CHAMONIX
Dzisiaj przeżyjecie Państwo podróż Mont Blanc Expressem. Z Martigny pojedziecie 36 km słynną, poruszaną za pomocą kół zębatych kolejką górską ze Szwajcarii do Chamonix we Francji. Podróż potrwa około 1,5 godziny, a w czasie jej trwania przed podróżnymi będą się roztaczać niepowtarzalne widoki na lśniące lodowce, szumiące wodospady i wąskie wąwozy. Słynny, położony u stóp Mont Blanc ośrodek sportów zimowych Chamonix jest stolicą francuskiego alpinizmu.
Chamonix konkuruje wspaniałością lodowców z Zermatt i pokazuje, przede wszystkim w iglicach
swoich wysokogórskich formacji niespotykaną dzikość. Na koniec będziecie Państwo mogli pojechać kolejką linową z Chamonix na Alguille du Midi (punkt widokowy w Masywie Mont Blanc)
i z powrotem.
Dzień 6: MONTREUX I AIGLE MONTREAU
Ze względu na swój niezwykle łagodny klimat jest ono najczęściej odwiedzaną miejscowością
nad Jeziorem Genewskim i rozciąga się od Clarens do Villeneuve około 8 km, na brzegu jeziora wzdłuż Riwiery Krajobrazowej. Przepych „Belle Epoche” wywarł ogromne piętno na hotelach
w Montreux. Przełom XIX i XX wieku wydaje się być tu nadal żywy, gdy ogląda się siedziby hoteli
w pałacach przy nabrzeżnej promenadzie. Będziecie Państwo spacerować śladami Hemingwaya,
Nabokova, cesarzowej Sissi, czy lorda Byrona. Z ogrodów, przybrzeżnych krajobrazów, przez alpejskie hale i lasy, dookoła Caux lub Les Avants do alpejskich szczytów Rochers de Naye, czy Pleades, gdzie znajdują się znane ośrodki narciarskie. Druga połowa dnia jest przewidziana na wycieczkę do Aigle. To małe miasteczko jest cudownie położone wśród winnic. Góruje nad nim zamek o tej samej nazwie, pochodzący z XII wieku, a będący obecnie siedzibą bardzo interesującego Muzeum Uprawy Winorośli i Wina.
Dzień 7 i 8: Podróż powrotna ze zwiedzaniem Berna i noclegiem w południowych Niemczech.

OFERTA GRUPOWA

od 2895 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wpłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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dni PROWANSJA

Fkod07
wycieczki

I LAZUROWE
WYBRZEŻE

Pozwólcie Państwo porwać się na południe Francji, do Prowansji i na Lazurowe Wybrzeże. Niewiele jest takich miejsc, jak te, które zapewniają zarówno dobry stan zdrowia, jak i oferują szeroki wachlarz atrakcji do
zobaczenia i poznania. Nie tylko odkryjecie Państwo miasta i krajobrazy, lecz także przeżyjecie relaksujący i ujmujący gościnnością sposób życia „a la Francaise”. Weźmiecie Państwo udział w kursie przygotowania Tapenade - pasty z oliwek, będziecie gośćmi Willi Rothschild, w mieście perfum Grasse odwiedzicie ich
renomowanego producenta, skosztujecie czerwonego wina „Cote du Rhone” i różowego „Cote de Provence”. Doznacie Państwo niezwykłych wrażeń i przeżyć w jedynej w swoim rodzaju morskiej atmosferze podczas tej pięknej podróży.
Dzień 1 i 2: Przejazd przez Polskę, Niemcy i Francję z noclegiem podczas podróży. Drugiego dnia dotrzecie Państwo do słonecznego południa Francji i zakwaterujecie się w hotelu w okolicach Orange.
Dzień 3: Ten dzień będzie poświęcony jednemu z najpiękniejszych zakątków Prowansji. Przez piękny
Park Natury łańcucha gór De Luberon pojedziecie Państwo do producenta lawendy i zwiedzicie jego
prywatne Muzeum Lawendy. Na zakończenie dotrzecie do miejscowości Roussillon, która aż się prosi o choćby krótki spacer po dziwacznie uformowanych kamieniołomach. Na zakończenie czeka Państwa degustacja słynnego czerwonego wina „Cote du Rhone” w byłym klasztorze „Chartreuse de Bonpas”.
Dzień 4: Nad miastem, które zyskało światową sławę dzięki opiewanemu w piosenkach „Moście w Avignon”, góruje ogromny Pałac Papieski z XIV wieku. Dalsza podróż prowadzi do Arles. Póżniej przemierzycie Państwo Camargue, zdającą się nie mieć końca dziką przestrzeń z różowymi flamingami, białymi
końmi, czarnymi bykami i dotrzecie Państwo do celu pielgrzymek Romów – Sainte-Maries-de-la-Mer.
Dzień 5: Po śniadaniu udacie się Państwo w podróż do Aixsen-Provence. Miasto tysiąca fontann, ze
swoją pełną przepychu architekturą zaprasza do zatrzymania się. Nie możecie go Państwo opuścić
nie spróbowawszy miejscowego smakołyku- wyrobu z migdałów o nazwie „Callissons”. Kontynuujemy
przejazd na Lazurowe Wybrzeże z zakwaterowaniem Państwa w hotelu w Cannes.
Dzień 6: Dzisiejsza całodniowa wycieczka rozpocznie się przejazdem wzdłuż „Złotego Wybrzeża” Morza Śródziemnego. Przez stare, pochodzące z czasów rzymskich miasto Frejus dotrzecie Państwo do
portu Sainte Maxime. Tu będzie na Państwa czekała łódż wycieczkowa do Saint Tropez. Ten lubiany
i tętniący życiem kurort cieszy się światową sławą dzięki wytwornym plażom i malowniczemu portowi
z luksusowymi jachtami. Dzień zakończą odwiedziny u producenta win, połączone z degustacją różowych win owocowych „Cote de Provence”. W drodze do Cannes, dzięki stromym klifom z czerwonych
kamieni erupcyjnych, niezliczonym małym wysepkom i podwodnym skałom będą Państwu towarzyszyć przecudne widoki.
Dzień 7: Rano udacie się Państwo do portu jachtowego Antibes i będziecie tu mieli wolny wgląd na
„Keję Miliarderów” z najdroższymi jachtami świata. Dalsza jazda do Cannes, którego zwiedzanie rozpocznie się przejażdżką wzdłuż obsadzonej palmami nadbrzeżnej promenady „La Croissette”. Po południu rejs statkiem na wyspę Sainte Marguerite.
Dzień 8: W mieście perfum Grasse, podczas zwiedzania warsztatu słynnego producenta perfum Fragonarda, dowiecie się Państwo, jak tworzy się najbardziej zniewalające zapachy. Następnym etapem
podróży będzie położona pomiędzy Niceą a Monaco Ephrussi de Rothschild. Okazały Pałac z Belle
Epoque, otoczony ogrodami pięknymi jak marzenie, z zapierającym dech widokiem na Zatokę Villefranche i Morze Śródziemne. Dalsza jazda do Nicei, gdzie zobaczycie Państwo luksusowe hotele położone przy Promenadzie des Anglais. Na zakończenie pojedziecie Państwo małą wycieczkowa kolejką
na Górę Zamkową, z której roztacza się przepiękna panorama Nicei.
Dzień 9 i 10: Po śniadaniu udacie się Państwo w podróż powrotną do Trójmiasta z noclegiem na trasie.

OFERTA GRUPOWA

od 3985 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 9 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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Vive La France
Normandia
i Bretania

Rouen - Fecamp - Etretat - Caen
Mont St. Michel - St. Malo - Rennes
Jersey - Rennes - Paryż

6

Korsyka
- Wyspa
Niezwykła

Livorno - Bastia - Cap Corse - Corte
Porto - Ajaccio - Filitosa - Bonifacio
Porto Vecchio - Bastia

7

Alzacja
i Burgundia

Strasburg - Colmar - Szlak Wina w
Alzacji - Dijon - Vezelay - Fontenay

dni
dni
dni

12

dni Dookoła

4

Francji

dni Kolorowa
Flandria

Reims - Paryż - Chambord - Chenonceau
Poitires - La Rochelle - Cognac - Bordeuax
Medoc - Lascaux - Sarlat - Rocamadour
Rodez - Pont-du-Gard - Avignon - Arles
Camargue - Lyon - Dijon - Strassbourg

Leuven - Bruksela - Brugia
Gandawa - Antwerpia

4

Holandia
- Tulipany
w Wiosennym
Ogrodzie

Lisse - Amsterdam
Kaukenhof - Haga

5

Pociągiem
przez
Szwajcarię

Jezioro Czterech Kantonów pociąg
Golden Pass - Sarnen Montreux,
pociąg Centovalli Domodossola Locarno, pociąg Bernina Express
Tirano Tiefencastel

dni
dni

6

dni 4 kraje

6

dni

7

Alp

Jezioro Bodeńskie - Lindau
Bregenz - Liechtenstein - Chur
Klosters - Davos Appenzeller
region - St. Gallen

Z Genewy do
Matterhorn

Alpy Francuskie - Genewa - Brig
Zermatt - pociąg Centovalli
Jezioro Maggiore

dni U Zbiegu
Granic

Niemcy - Lichtenstein
Szwajcaria - Austria - Italia

Hotel, 5xHB

od 1795 zł/os.
Hotel, 5xBB

od 2345 zł/os.
Hotel, 6xHB

od 2295 zł/os.
Hotel, 11xHB

od 3290 zł/os.
Hotel, 3xBB

od 1199 zł/os.
Terminy: 22.03-20.05
Hotel, 3xBB

od 1099 zł/os.
Hotel, 4xHB

od 2349 zł/os.
Hotel, 5xHB

od 2099 zł/os.
Hotel, 5xHB

od 2499 zł/os.
Hotel, 6xHB

od 2699 zł/os.
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ANGLIA - SZKOCJA - IRLANDIA

dni

GB
01
kod wycieczki

ZAMKI I OGRODY
POŁUDNIOWEJ
ANGLII

DOVER - MAIDSTON - LONDYN - HEVER - DOVER

Dzień 1: Przejazd do hrabstwa Kent, które ze względu na dużą ilość ogrodów i sadów jest również nazywane „Ogrodem Anglii”. Odwiedziny w malowniczym mieście Canterbury, siedzibie arcybiskupów Anglii. Wizyta w światowej sławy Katedrze, przejazd w okolice Maidston na nocleg. Dzień 2: Przed południem odwiedziny w zamku Leeds w pobliżu miejscowości Maidstone. Ten narodowy, bajecznie położony klejnot Anglii zalicza się do najstarszych i najbardziej okazałych zamków Anglii. Egzotyczne ogrody tworzą atmosferę jednego z najlepiej zachowanych zamków, byłej siedziby sześciu angielskich królowych oraz pałacu Henryka VIII. Po południu odwiedzimy Sissinghurst Castle Garden nierozerwalnie kojarzony z nazwiskiem Vita Sacville - West i Virginia Wollf. Powrót do hotelu. Dzień 3: Naszym dzisiejszym pierwszym celem jest malownicze miasteczko nad kanałem Rye. Ta pagórkowata miejscowość
z pięknymi domami, bogato przystrojonymi kwietnymi ozdobami naprawdę potrafi przyciągnąć wzrok. Potem odwiedziny w posiadłości Great Dixter,
czyli Sielski Ogród Angielski. Można powiedzieć, że tu właśnie marzenie stało się rzeczywistością, zarówno dom jak i ogród w tej posiadłości są inspiracją
dla wielu gości. Powrót do hotelu. Dzień 4: Całodzienna wycieczka po zachodniej części Londynu. Odwiedziny we wspaniałym, powstałym w 1515 r pałacu i ogrodzie Hampton Court przy północnym brzegu Tamizy. Z Hampton Court powiązane są nazwiska i tytuły od Henryka VII poprzez sir Christopher
Wren, Król William III i Królowa Mary aż do Capability Brown. Ten ogród reprezentuje wyjątkowo plastycznie różne epoki. Niedaleko znajdują się Królewskie Ogrody Botaniczne Kew Gardens, rozległy kompleks ogrodów i szklarni. Powrót do hotelu. Dzień 5: Przed południem wizyta w jednym z najpiękniejszych ogrodów południowej Anglii, Leonardslee Garden. Ten obszerny park zachwyci każdego prawdziwością kolorów i splendorem kwiatostanu. Jest tu
ogród kamienny, wystawa drzewek Bonsai oraz alpejski dom a pomiędzy tymi atrakcjami znajdują się jeziora. Po południu zobaczymy zamek Hever, który
to obiekt był własnością rodziny Anny Boleyn drugiej żony Henryka VIII. W 1903 r. został kupiony i odnowiony przez amerykańskiego milionera Williama
Waldorfa Astora, który urzeczywistnił tu swój angielski sen. Późnym wieczorem powrót do hotelu. Dzień 6: Po śniadaniu przejazd do Dover - prom. Dalsza jazda przez północną Francję i Belgię w kierunku Polski.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• prom Calais - Dover - Calais
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

114

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• opłat klimatycznych
• napoi do posiłków
OFERTA GRUPOWA
• wydatków własnych

od 2249 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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ANGLIA - SZKOCJA - IRLANDIA

dni BRETANIA

GB
02
kod wycieczki

I POŁUDNIOWA
ANGLIA

Podczas tej niepowtarzalnej podróży odwiedzicie Państwo niektóre z wywierających ogromne wrażenie miast- ośrodków kultury i będziecie podziwiać najbardziej spektakularne krajobrazy wokół Kanału
La Manche. Znawcy historii i miłośnicy przyrody natrafią w Bretanii na „smakowite kąski”. Zamki, kościoły i kaplice, luksusowe kąpieliska i miasta przepełnione historią, a do tego jeszcze dziko postrzępione wybrzeże, proponujące coraz to nowe widoki. Odkryjecie Państwo także słoneczne południe Anglii. Cudowne krajobrazy ze wspaniałymi wybrzeżami, czarujące wsie, często sprawiające wrażenie, jakby czas się tu
zatrzymał. Także krótka wizyta na wyspach Jersey i Isle of Wight sprawią, że tak podróż będzie szczególnym przeżyciem.
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta przez Niemcy z noclegiem do Rouen we Francji.
Dzień 2: Z okazałymi budowlami, wąskimi, wybrukowanymi kocimi łbami uliczkami i gotycką katedrą Rouen przypomina bardziej skansen niż metropolię. Po zwiedzaniu starej normandzkiej stolicy
udacie się Państwo w podróż na Alabastrowe Wybrzeże z wywierającymi piorunujące wrażenie, stromo opadającymi ku morzu skałami kredowymi w rejonie Fecamp i Etretat. Po pobycie w Honfleur
– bogatym w tradycje mieście portowym, z eleganckimi uliczkami Starego Miasta, domami z muru
pruskiego i historycznym portem, dalsza podróż po Bretanii prowadzi w okolice St. Malo, gdzie spędzimy 3 dni.
Dzień 3: Podczas zwiedzania odkryjecie Państwo średniowieczne miasto - twierdzę St. Malo. Około
południa udacie się w drogę na Mont St. Michel, słynną górę klasztorną o idyllicznym położeniu pośrodku piaszczystej zatoki. Tu czekają na Państwa: z niczym nieporównywalny widok na zatokę i odwiedziny w jednym z najciekawszych na świecie opactw. Powrotna podróż do St. Malo będzie wiodła
wzdłuż nadbrzeżnej ulicy koło półwyspu Pointe du Grouin.
Dzień 4: Majestatyczne zamki, piękne siedziby właścicieli ziemskich, porośnięte lasem doliny, soczyste łąki i niemożliwa do porównania z niczym innym mieszanka brytyjskiego i francuskiego stylu życia przysparzają wyspie specyficznej elegancji. Największa i najbardziej nasłoneczniona z wysp Kanału słynie również ze swoich długich plaż i dzikich, romantycznych wybrzeży. Duża różnica pomiędzy
przy - i odpływami 12 m jest światowym rekordem i ciągle zachwyca ten spektakl odgrywany przez
morze wciąż na nowo. Po uzupełnionym informacjami przewodnika objeżdzie wyspy możecie Państwo wykorzystać popołudnie na spacer lub zakupy w St. Helier.
Dzień 5: Opuszczą Państwo francuski ląd jadąc rejsowym promem z St. Malo do Portsmouth. Będzie mieli okazję zażyć morskiej podróży na Kanale La Manche. Państwa hotel z widokiem na położoną naprzeciwko Isle of Wight jest położony bezpośrednio nad wodą. Tu macie Państwo 2 noclegi.
Dzień 6: Szeroki tylko na 800m pas wody oddziela wyspę od stałego lądu. Będziecie Państwo zachwyceni tą czarującą, rozpieszczoną przez prąd Golfstrom i piękną krajobrazowo wyspą. Ma ona
także bogatą przeszłość historyczną: normandzki zamek Carsibrook czy Dom Osborne-a, była wiejska rezydencja królowej Wiktorii. Ogromne wrażenie wywrą na Państwu zarówno kredowe wzgórza
wewnątrz wyspy, jak i wystające nawet 25 m nad powierzchnią morza kredowe skały po jej zachodniej stronie.
Dzień 7: Tego dnia wybierzecie się Państwo do słynnego kąpieliska Brigthon z jego staromiejskimi
uliczkami i nadmorską promenadą. Szczególnym motywem dla fotografów jest zbudowany w orientalnym stylu Royal Pavillon- Królewski Pawilon. Mijając spektakularne kredowe skały dotrzecie do
wioski artystów Rye. Wybrukowane kocimi łbami uliczki czy domy z muru pruskiego tworzą tu sielską
wręcz atmosferę. Wpasowany w krajobraz z łagodnymi wzgórzami leży tu Sissinghurst Castle z chyba
najbardziej ulubionym ogrodem południowej Anglii. Tu czeka nas 1 nocleg w Ashford.
Dzień 8 i 9: Rzucając ostatnie spojrzenia na białe klify Dover pożegnacie się Państwo z Anglią i udacie się promem do Calais na nocleg do hotelu. Po zasłużonym nocnym odpoczynku udacie się Państwo w drogę powrotną do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 3599 zł/os.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 8 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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6

Szkocja,
Whisky i
Dźwięk Dud

Hull - Glasgow - Edinburgh - Highlands - Loch
Lomond - Moor Rannoch - dolina Glencoe
Oban - Loch Awe - zamek Kilchurn i Inveraray
Glengoyne Distillery - whisky i smak wina
z południowych wyżyn - Glasgow - Gretna Green
Hull - Rotterdam

7

Romantyczne
Angielskie
Południe

Brighton - Portsmouth - Plymouth - Polperro
Lanhydrock - Falmouth/Newquay - St. Ives
Land’s End - Newquay - Stonehenge - Winchester
Bristol - Stourhead - Bath

7

Południowa
Anglia
i Walia

Calais - prom do Dover - Brighton/Eastbourne
Exeter - wybrzeże Nord-Devon - Exmoor
Dartmoor - riwiera angielska - Exeter - Cardiff
Brecon - Breacons - Narodowy Ogród Botaniczny
w Wali - Cardiff - Tintern Abbey - Oxford
Harwich - prom do Hoek

7

Krótka
Przygoda
z Irlandią

Hull - Holyhead - Dublin - Limerick
Tralee - Ring of Kerry - Tralee
Kilkenny - Holyhead - Hull

8

Szkockie
Metropolie

Amsterdam - Newcastle - Edinburgh
Culloden Moor - Cawdor - Dufftown
Wester Ross - Loch Ness - Glencoe
Glasgow - Carlisle - Newcastle

9

Angielskie
i Szkockie
Atrakcje

Londyn - Oxford - Stratford - Lake
Districkt - Glassgow - Fort William
Loch Ness - Inverness - Aviemore
Edenburgh - York - Hull

9

Klasyczna
Szkocja

Hull - Edinburgh - Aberdeen
Aviemore - Inverness - Northwest
Highlands - Fort William - Oban
Glasgow - Hull

dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni

9

dni Szkocja

dla
Znawców

11

dni Główne

12

Atrakcje
Szkocji

dni Dookoła

116

Szkocji
i Irlandii

Amsterdam - Newcastle - Edinburgh
szkockie szczyty - Culloden Moor - Cawdor
Dufftown - Loch Ness - ogrody Inverewe
wyspa Skye - Fort William - Oban - Carlisle
Jezioro District - Hull
Hull -Yorkshire Dales - Carlisle - York - Hull
wyspa Skye- Lochalsh - Ullapool/Inverness
Wick/Thurso - Aviemore/Pitlochry - Spey
Valley - Edinburgh - Lake District - Oban
Fort William
Hull - Edinburgh - Aviemore - Inverness
Fort William - Oban - Inveraray
Glasgow - Cairnryan - Belfast
Letterkenny - Westport - Castlebar
Lisdoonvarna - Dublin - Holyhead

Hotel, 5xBB

od 1899 zł/os.
Hotel, 6xHB

od 2449 zł/os.
Hotel, 6xHB

od 2495 zł/os.
Hotel, 2xBB, 4xHB

od 2249 zł/os.
Hotel, 2xBB, 5xHB

od 2499 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 2499 zł/os.
Hotel, 2xBB, 7xHB

od 2599 zł/os.
Hotel, 8xHB

od 3249 zł/os.
Hotel, 10xHB

od 3799 zł/os.
Hotel, 2xBB, 7xHB

od 3699 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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WŁOCHY

dni

Ikod01
wycieczki

MAGIA
WŁOSKICH
JEZIOR

GARDA - BARDOLINO - COMO - LOCARNO - MELIDE
LUGANO - MONACHIUM
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych. Nocleg i obiadokolacja w Niemczech. Dzień 2: Przejazd z Niemiec nad Jezioro Garda. Zwiedzanie
pięknie położonego jeziora we Włoszech z otaczającymi je stromymi szczytami Monte Baldo. U podnóża szczytów znajdują się miejscowości z urokliwymi domkami wypoczynkowymi - zwanymi Lage Malcesine. Najpiękniejszą miejscowością tego regionu jest Bordolino - znane z produkcji dobrego wina.
Znajdziemy tam również takie atrakcje jak: kościół San Servero i San Zeno, Muzeum wyrobu oliwy z oliwek. Interesujące jest też Stare Miasto z jego wąskimi uliczkami i spokojnymi placami gdzie rozsiane są niezliczone kawiarenki i restauracje, jak również butiki i antykwariaty. Dzień 3: Przejazd wschodnią stroną Jeziora Garda do Jeziora Comer. Po drodze krótki postój i foto-stop nad Jeziorem Iseo. Następnie zwiedzamy miasteczko Como otoczone średniowiecznymi murami ze wspaniałym centrum, wąskimi uliczkami na których znajduje się wiele butików. Przerwa na Cappuccino albo zwiedzanie katolickiej Katedry. Po południu przejazd nad Lago Maggiore. Trzy noclegi z obiadokolacją. Dzień 4: Przed południem przejazd drogą położoną nad brzegami Lago Maggiore przez miejscowości: Stresa, Verbania i Cannobio do Locarno (specyficznej szwajcarskiej miejscowości, w której mówi się po włosku).
Po drodze zwiedzanie Sanktuarium Madonna del Sasso w Orselinie, która jest główną atrakcją turystyczną miejscowości Locarno. W sanktuarium miało miejsce objawienie Matki Bożej w nocy z 14 na 15.08.1480 roku. Oprócz tego znajduje się tam platforma widokowa skąd można zobaczyć niesamowity widok na miasto. Po południu podróż statkiem do serca Wysp Boromejskich. Zwiedzanie wyspy Isola Bella z jej pięknym parkiem. Dzień 5: Przejazd do
Melide - zwiedzanie Swissminiatur (parku na wolnym powietrzu, w którym możemy zobaczyć ok. 130 miniatur domów, zamków i zabytków). Zwiedzanie
z przewodnikiem kantonu Ticino w Lugano. Szczególnością jest Stare Miasto i Park Civico. Po południu wjazd kolejką górską na Monte Bre. Podziwianie
pięknych widoków. Powrót do hotelu. Dzień 6: Przejazd tranzytowy na nocleg w Niemczech. Po drodze przerwa w Monachium - spacer po Starym Mieście. Zwiedzanie min.: Katedry NMP, Placu Mariackiego ze Starym i Nowym Ratuszem. Dzień 7: Powrót do Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• przejazd kolejką górską oraz statkiem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 2215 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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WŁOCHY

dni

Ikod02
wycieczki

WŁOCHY

ARENA DI VERONA

WENECJA - LAGO DI GARDA - VERONA - VICENZA
ARENA DI VERONA
Dzień 1: Wyjazd w godzinach porannych z Trójmiasta. Przejazd do Czech.
Dzień 2: Po śniadaniu przejazd malowniczo położoną autostradą przez Austrię do
Włoch. Przyjazd na kolację i nocleg w okolice Lido di Jesolo.
Dzień 3: Przejazd autokarem do Punta Sabbioni, następnie statkiem do Wenecji
miasta położonego na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim. Przepłynięcie statkiem do basenu św. Marka z którego zobaczymy piękną panoramę
Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym: Plac i bazylika św. Marka, Pałac Dożów z zewnątrz, spacer wąskimi uliczkami do najpiękniejszego mostu
Wenecji – Rialto, najstarszego mostu weneckiego nad kanałem Grande. Tam czas
wolny na zakup pamiątek. Powrót statkiem do autokaru. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg w okolice Verony.
Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do Peschiera – rejs statkiem do Bardolino, które słynie z uprawy winorośli, gajów oliwnych, a także plaż pięknego jeziora Garda, powrót statkiem do Peschiera. Następnie udamy się do Sirmione – centrum
miasta leży na półwyspie na jeziorze Garda. W mieście znajdują się pozostałości
rzymskich i średniowiecznych budowli. Zobaczymy tu zamek na wodzie, z którego wieży rozciąga się piękny widok na starówkę oraz na jezioro. Przejazd do Verony miasta znanego z szekspirowskiej tragedii „Romeo i Julia”. Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym: Porta Nuova, amfiteatr rzymski, dom Julii ze słynnym balkonikiem, plac delle Erbe, Plac dei Signori, dom Romea. Przejazd na taras widokowy na wzgórze San Leonardo, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes. Obiadokolacja w restauracji. O godz. 21:00 odbędzie się widowisko operowe „Nabucco” Giuseppe Werdiego. Powrót do hotelu.
Dzień 5: Przejazd do Vicenzy, miasto położonego u podnóża Alp Weneckich, rozsławionego przez znanego architekta Andrea Palladio. Historyczne centrum zostało wpisane na listę Unesco, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Katedra, kościół Santa Maria in Arali i budowla Palladia jak Bazylika Palladiana, Plazzo del Capitanio, Plazzo Chiericati, Teatro Olimpico. Około godz. 17:00 obiad i czas wolny.
Około godz. 18:00 wyjazd do Verony i wejście do opery na spektakl Giuseppe Werdiego „Aida”, który odbędzie się o godz. 21:00. Po jego zakończeniu przejazd do
hotelu.
Dzień 6: Wyjazd z Włoch do Wiednia – dłuższy postój, następnie przejazd do
Czech.
Dzień 7: Śniadanie. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

od 1645 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• rejs statkiem z Punta Sabbioni do Wenecji i z powrotem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• biletów wstępu do opery (od 25 do 30 € za spektakl)
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do
uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838

10

WŁOCHY

dni

Ikod03
wycieczki

TOSKANIA

To światło! Ta kultura! Ta kuchnia! Zachwycają się turyści odwiedzający Toskanię, mówiąc o kraju, w którym nawet architektura jest zmysłowa, a kultura przeszłości ożywia żyjących. Ona jest sercem Italii, pomiędzy północną
i środkową Italią nad Morzem Liguryjskim. Toskania - ta nazwa nieodłącznie kojarzy się ze słońcem, bujnymi, zielonymi gajami oliwnymi, winnicami i historycznymi miastami. Z tą różnorodnością krajobrazów Toskania jest jedną
z piękniejszych krain Italii. Tutaj znajdziecie Państwo liczne zabytki uznane przez UNESCO za dziedzictwo narodowe.
Każdego roku Toskania jest celem urlopowym numer jeden!
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach porannych. Przejazd do nocleg w Niemczech. Kolacja w hotelu.
Dzień 2: Malownicze krajobrazy Toskanii zachwycą Państwa swoją różnorodnością i niepowtarzalnym widokiem. Po wyczerpującej podróży będziecie się Państwo mogli cieszyć pierwszym wspólnym wieczorem.
Dzień 3: Zaczynamy naszą przygodę z Toskanią. Po śniadaniu miejscowy przewodnik pokaże Państwu urzekające miasta tego regionu. Pierwszym celem jest Siena, która zupełnie słusznie uważana jest za jedno z piękniejszych miast Toskanii. Siena była w stanie utrzymać średniowieczny charakter włoskiego gotyku. Jest to miejsce o niepowtarzalnym charakterze, gdzie zachowało się wiele dawnych tradycji i zwyczajów. Od 1995 roku
historyczne Stare Miasto należy do zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poza tym założony w 1240
r Uniwersytet Sieneński należy do najstarszych uniwersytetów w kraju. Dalsza jazda do San Gimignano. Jego
specyfika wynika z mnogości wysokich, starych wież, widocznych z dużej odległości od miasta. W dawnych,
niepewnych czasach stanowiły schronienie podczas napadów. Na końcu odwiedzicie Państwo miasto Volterra
z jego krętymi uliczkami i zabytkowym Piazza dei Priori, centralnym punktem miasta. Dzień 4: Pokrzepieni śniadaniem rozpoczynamy następny dzień. Odwiedzimy Massa Marittima, jedno z najpiękniejszych miejsc Toskanii:
wąskie uliczki, które prowadzą pomiędzy starymi pałacami i domami. Gdy zdobędziecie państwo najwyższy
punkt miasta, będziecie mogli podziwiać cudowną panoramę na wyspę Elbę. Potem złożymy wizytę w Suvereto, pięknej średniowiecznej wsi.Na zakończenie dnia przejedziemy do Bolgheri. Maluteńkie Bolgheri położone
w Toskanii około 10 km od wybrzeża, zasłynęło w całym świecie za sprawą malowniczej drogi gęsto obsadzonej
stuletnimi cyprysami, która prowadzi do tego miasteczka. Bolgheri, które wchodzi w skład Szlaku Winnego
na Wybrzeżu Etrusków – jest warte odwiedzenia, by pokosztować wspaniałych win toskańskich. Wieczorem
w doskonałych humorach powrót do hotelu. Dzień 5: W La Spezia spotkacie się Państwo z przewodnikiem,
który uda się z Państwem w odwiedziny do miasta Cinque Terre. To skupisko 5 wsi malowniczo położonych,
bezpośrednio przy nabrzeżu. Przejażdżka statkiem zaserwuje państwu zapierające dech w piersiach wrażenia.
Na końcu przyjedziecie Państwo do Portovenere położonego cudownie na końcu cypla, które nazwane jest
bramą do Cinque Terre. Powrót do hotelu. Dzień 6: W średniowiecznym Lari znajduje się najmniejsza we Włoszech fabryka makaronu, prowadzona od 1926 r przez rodzinę Martelli. Przewodnik zdradzi Państwu z pewnością jedną z największych świętości Włochów – jak wygląda produkcja makaronu. Po odwiedzinach w fabryce
proponujemy krótki postój w Lari. Spacerując spiralnie wokół zamku, odkryjecie Państwo małe sklepiki z różnymi delikatesami. Jeżeli dostaliście apetyt na makaron, przytulne kawiarenki zapraszają na pyszne jedzenie.
Następnie pojedziecie Państwo w kierunku północnym do Pizy. Tutaj na Placu Cudów odkryjemy: znaną Krzywą
Wieżę, Katedrę Santa Maria Assunta i Baptysterium. Ukaże nam się Piza w swojej pierwotnej formie: typowe żółte domy, wąskie uliczki i gwałtownie gestykulujący handlarze i mieszkańcy. Powrót do hotelu. Dzień 7: Dzisiaj
udamy się w południowy kierunek do Piombino. Stąd popłyniemy promem na Wyspę Elba. Po około godzinnej
przejażdżce przypłyniecie do Portoferraio, jednego z wspaniałych, oryginalnych portów na Morzu Śródziemnym. Elba, ten klejnot jest największy z wysp toskańskiego Archipelagu. Majestatycznie wznosi się najwyższy
szczyt Elby Monte Capanne. 147 metrów wybrzeża oferują stale zmieniający się krajobraz: skały i urwiska na
jednej stronie i błękitnie, krystaliczna czysta woda po drugiej stronie. Wyspa proponuje wiele atrakcji, z których
duża część przypomina okres napoleoński. Można zwiedzić jego willę położoną kilka kilometrów od Portoferraio. Podczas tego całodniowego zwiedzania, poznacie Państwo dokładnie i być może pokochacie tą piękną
wyspę. Wieczorem powrót do hotelu. Dzień 8: Po śniadaniu udamy się do stolicy Toskanii - Florencji. Miasto jest
malowniczo położone po obu stronach rzeki Arno w otoczeniu Apeninów. Już w XIX wieku Florencja była uważana za najpiękniejszy ośrodek Włoch i nazwana skarbcem sztuki i centrum rozwoju duchowego. Tutaj nastąpił
największy rozkwit sztuki włoskiej w okresie Renesansu. Zobaczymy główne atrakcje miasta: Ponte Vecchio,
Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, Neptunbrunnen i dużo, dużo więcej. Teraz będziemy mieli
trochę wolnego czasu na samotne delektowanie się urokami tego pięknego miasta. Dzień 9: Czas szybko mija
i musimy niestety opuścić gościnne progi Toskanii. Po śniadaniu wyjeżdżamy z hotelu w drogę powrotną do
Trójmiasta z noclegiem w Niemczech. Dzień 10: Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA
Cena obejmuje:
od 3375 zł/os.
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 9 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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WŁOCHY

LAGO
MAGGIORE
I COMER
JEZIORA NIEZWYKŁEJ URODY

Urlop nad Lago Maggiore - jednym z najpiękniejszych alpejskich jezior jest szczególnym przeżyciem. Powietrze i kontrast pomiędzy pokrytymi śniegiem szczytami gór z jednej strony, a bogactwem kwiatów z drugiej
uczyniły ten region ulubionym celem urlopowych wyjazdów. Znajdziecie tu Państwo wytworne wille, bujną
i bogatą wegetację oleandrów, palm, azalii i kamelii, które na tym stopniu szerokości geograficznej należą do
rzadkości. Także jezioro Comer, leżące między górami i palmami, oferuje – dzięki sprzyjającemu, łagodnemu
klimatowi , piękne ogrody i przebogaty krajobraz kulturowy. Wizyty na słynnych Wyspach Boromejskich nie
może zabraknąć podczas tej podróży.
Wille, ogrody, przezroczyste jeziora... proszę nam towarzyszyć w podróży do tego pięknego regionu!
Dzień 1 i 2:
Przejazd przez Polskę i Niemcy z noclegiem w Schwarzwaldzie. Dalej przez Zurych, mijając jezioro
Vierwaldstaetter See, następnie przez tunel św. Gottharda przybędziecie Państwo w okolice Baveno.
Jedziecie Państwo dzisiaj nad drugie co do wielkości jezioro w północnych Włoszech – nad wspaniałe
Lago Maggiore. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.
Dzień 3: WYSPY BOROMEJSKIE
Po śniadaniu pilot zaprosi Państwa na wycieczkę na słynne Wyspy Boromejskie. Barokową scenerię
tworzy Isola Bella z jej mistrzowskim Palazazo Boromeo z jego równie mistrzowskim dziełem włoskiej
architektury ogrodowej. Isola Madre jest znana dzięki swojemu ogrodowi botanicznemu z rzadkimi
gatunkami roślin i egzotycznymi bylinami oraz niezliczonej liczbie wolno żyjących zwierząt.
Dzień 4: MEDIOLAN
Od dawna istnieje powiązanie między jeziorem Lago Maggiore a wielkim miastem Mediolan. Taką właśnie
drogą wodną, kanałami z jeziora transportowano marmurowe bloki na budowę słynnej mediolańskiej
katedry. Do czasów obecnych zachowały się tylko nieliczne odcinki tychże kanałów. Mediolan jest
najbardziej znaczącym ośrodkiem przemysłowym i handlowym Włoch. Światową sławę zyskało dzięki
Operze, La Scali i Katedrze, która jest trzecim co do wielkości kościołem świata. Ale czym byłaby ta
metropolia bez mody? Mediolan – to znaczy światowy i elegancki. Chcieliśmy Państwa zaciekawić. Udało
nam się?
Dzień 5: BAVENO
Wolny dzień do Państwa dyspozycji. Możecie wykorzystać ten dzień na odpoczynek lub indywidualne
odkrywanie miasta. Nie przygotowaliśmy nań żadnego programu. Możecie Państwo pójść na spacer
nadmorską promenadą lub w jednej z przytulnych kafejek pozwolić „hulać duszy”.
Dzień 6: LOCARNO I VERZASCA TAL
Dzisiaj poznacie Państwo szwajcarską stronę jeziora Lago Maggiore. Najważniejszym tutaj miastem jest
Locarno, ze słynną górą pielgrzymkową Madonna del Sasso. Na pograniczu znajduje się dolina Verzasca
Tal. Ta dolina osacza wręcz swoim dzikim, romantycznym, wywierającym ogromne wrażenie krajobrazem,
który wystawia swoje nieskalane niczym piękno na podziw odwiedzających. Całość doliny jest wprost
naszpikowana starymi, kamiennymi mostami, pradawnymi kamiennymi domami i przecudownymi
wodospadami.
Dzień 7: JEZIORO COMER I BELLAGIO
Celem dzisiejszej wycieczki jest sąsiadujące z Lago Maggiore wytworne jezioro Comer. Jego brzeg jest
nieomal oblepiony eleganckimi willami i okazałymi założeniami ogrodowymi. Statkiem popłyniecie
Państwo do Bellagio – perły jeziora Comer. Godne zobaczenia są tu: bazylika San Giacomo z XII wieku,
romańskie kościoły San Giorgio, San Martino, San Giovanni Batista oraz wille: Serbeloni, Melzi i Trotti.
Warto wspiąć się na położony ponad miastem punkt widokowy, by podziwiać stamtąd piękną panoramę.
Pozwólcie wzrokowi poszybować ponad jeziorem, którego krasa przyciąga pięknych i bogatych z bliska
i z daleka.
Dzień 8 i 9: Podróż powrotna. Po pełnym niesamowitych przeżyć dniu, bogatsi o nowe wrażenia, udacie
się Państwo w podróż do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA
Cena obejmuje:
od 2695 zł/os.
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 8 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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PO WENECJĘ

TRENTINO - VERONA - RIVIERA DELLA VERSILIA - PISA
FLORENCJA - SORRENTO - AMALFI - FIUGGI - RZYM
SAN MARINO - RIMINI - WENECJA
Dzień 1: Poranny wyjazd z Trójmiasta do Czech, w okolice Brna.
Dzień 2: Wyjazd w kierunku Trentino nad jezioro Garda.
Dzień 3: Wyjazd w kierunku Werony i Wybrzeża Toskanii. Zwiedzanie wraz z przewodnikiem Werony znanej z romańskiej architektury, m.in. Amfiteatru Arena. Dalsza kolejność
zwiedzania Mantova - Parma - La Spezia na Riviera della Versilia - znanej ze słynnych miejsc
i plaż - jak Viareggio czy Tirrenia. Nocleg z obiadokolacją na wybrzeżu Toskanii.
Dzień 4: Całodzienna wycieczka przez wzgórza Toskanii. Wyjazd do Pizy - zwiedzanie
z przewodnikiem placu Campo dei Miracolo ze znaną Krzywą Wieżą. Przejazd do Florencji - stolicy Toskanii i zwiedzanie m.in.: Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Piazza della Signoria,
Santa Croce. Powrót na wybrzeże Toskanii.
Dzień 5: Przejazd z Toskanii nad Zatokę Neapolitańską w okolice Sorrento. Wieczorem
możliwość odwiedzenia Tarantello Show - z neapolitańską muzyką i tańcami.
Dzień 6: Dzień odpoczynku. Możliwość wyboru wycieczki na Capri z objazdem wyspy minibusem (koszt 55 €/od osoby). Późnym popołudniem Sorrento z pomarańczowymi i cytrynowymi ogrodami Corso Italia, które wraz z licznymi kawiarenkami, restauracjami i sklepikami stanowią główne ulice.
Dzień 7: Przejazd na trasie Positano - Amalfi wzdłuż słynnego wybrzeża Costiera Amalfitana, które zalicza się do jednego z najpiękniejszych w Europie. Napotkamy malownicze widoki skał i miasteczek na nich wybudowanych w bezpośredniej bliskości morza. W Amalfi
zobaczymy najstarszą Katedrę. Po południu przejazd w kierunku Rzymu. 2 noclegi z obiadokolacją w Fiuggi - renomowanym uzdrowisku na południowym wschodzie Rzymu.
Dzień 8: Całodzienny - objazdowy - wyjazd do Rzymu z przewodnikiem. Podczas przejazdu przez antyczny i nowy Rzym będziemy zwiedzać m.in. Watykan - Plac św. Piotra z Bazyliką, Panteon, Zamek św. Anioła, Plac Navona, Hiszpańskie Schody, Koloseum.
Dzień 9: Przejazd nad Wybrzeże Adriatyckie. Pierwszy etap wzdłuż Gran Sasso - najwyższego masywu Apeninów we Włoszech o maksymalnej wysokości 2912 m n.p.m. Wjazd
do San Marino - malowniczo położonego miasta-Republiki na górze Monte Titano (745 m
n.p.m.). Przejazd do Rimini.
Dzień 10: Przejazd na miejsce postojowe autokaru - parking Tronchetto albo miasteczko Punta Sabboni. Następnie przepłynięcie łodzią do Wenecji. Zwiedzanie z przewodnikiem niezapomnianego miasta położonego na 118 wysepkach z 177 kanałami i 408 mostami. Wśród atrakcji Canale Grande, Plac św. Marka, Pałac Dożów, Dzwonnica św. Marka,
most Rialto. Powrót na miejsce postojowe autokaru. Przejazd do Lido di Jesolo. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 11: Przejazd przez Austrię do Czech.
Dzień 12: Przejazd z Czeskich Moraw do Trójmiasta, przyjazd w późnych godzinach wieczornych.

OFERTA GRUPOWA

od 2699 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• opiekę pilota/przewodnika
• 11 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• łódź z Tronchetto lub Punta Sabboni do Wenecji
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
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5

Umbria

Jezioro Trasimeno - Perugia
Asyż - Todi - Orvieto

5

Toskania
Między Morzem
a Cyprysami

Carrara - Pisa - Lucca
Torre del Lago - degustacje wina
Florencja

dni
dni

6

dni Ciao

Roma
dni Bella
8 Italia

8

dni

9

Apulia

dni Sycylia

i Apulia

9

dni Korsyka

i Sardynia

10

dni Giro

10

Italia

dni 8

10

Krajów

dni Rzym

122

Sorento
i Sycylia

Jezioro Garda - Rzym - Rzym
chrześcijański - Jezioro Garda

Rzym - Pompeje - Sorrento
Capri - wybrzeże Amalfi
Sorrento - Perugia - Chianciano
Terme - Florencja
Wybrzeże Adriatyku - Vieste / Rodi
Garganico - Foresta Umbra - Monte
Sant’ Angelo - Castel del Monte - Trani
Torre Canne / Alberobello - Castellana
Caves - Lecce - Ostuni
Civitavecchia - Palermo/Prom - Monreale
Agrigento - Piazza Armerina - Taormina / Giardini
Naxos - Etna - Messina - Villa San Giovanni
Torre Canne / Alberobello - Castel del Monte
Vieste / Rodi Garganico- Foresta Umbra - Monte
Sant’Angelo - Giulianova / Montesilvano Jezioro
Garda

Livorno - Bastia - Cap Corse
Porto Vecchio - Bonifacio - St.
Alghero - Nuro - Costa Smeralda
Arzachena - Livorno
Jezioro Garda - Werona - Montecatini
Terme - Florencja - Montecassino
Sorrento - Capri - Pompeje - Wezuwiusz
Sorrento - Wybrzeże Adriatyckie
Ravenna - Bolonia
Feldkirch - Lichtenstein - Lago
Magiore - Riviera - Nicea - Monaco
Pisa - Florencja - Rimini - San Marino
Wenecja - Garda - Sterzing

Garda - Rzym - Sorento - Capri
Messina - Taormina - Piazza Armerina
Agrigent - Cefalu - Palermo - Genua

Hotel, 4xHB

od 1749 zł/os.
Hotel, 4xHB

od 1499 zł/os.
Hotel, 5xHB

od 1699 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 2099 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 1899 zł/os.
Hotel, 8xHB

od 2599 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 2890 zł/os.
Hotel, 9xHB

od 2290 zł/os.
Hotel, 9xHB

od 2499 zł/os.
Hotel, 8xHB

od 3099 zł/os.
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CHORWACJA
ADRIATYK NA
MAJÓWKĘ
ZATOKA KVARNERSKA

Dzień 1: Wyjazd autokaru z Trójmiasta w kierunku Chorwacji.
Dzień 2: Śniadanie turystyczne, przyjazd do Chorwacji popołudniu. Zakwaterowanie w hotelu nad Zatoką Kvarner, słynącą
z naturalnego piękna, śródziemnomorskiego powietrza oraz krystalicznie czystego i ciepłego morza. Obiadokolacja, czas wolny
na wypoczynek, nocleg.
Dzień 3: Wypoczynek nad Adriatykiem i korzystanie z atrakcji
oraz animacji hotelu.
Dzień 4: Rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją
wina i rakii. Powrót do hotelu, korzystanie z atrakcji i animacji hotelu.
Dzień 5: Wypoczynek nad Adriatykiem i korzystanie z atrakcji
oraz animacji hotelu.
Dzień 6: Wykwaterowanie, całodzienny pobyt na plaży. Wyjazd
w drogę powrotną.
Dzień 7: Przyjazd do Trójmiasta w godzinach popołudniowych.

od 1290 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją wina i rakii
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• opłaty klimatycznej
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
PLITVICKIE JEZIORA
Wyjazd do miejscowości Plitvice, w której zobaczymy Park Narodowy Plitvickie Jeziora. Obszar
Parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa
naturalnego i chroniony jest przez UNESCO. Bilet
wstępu zawiera jazdę specjalnym autobusem lub
parowcem po całej trasie parku. Powrót do hotelu. (ok. 120 zł)
PARK NARODOWY WELEBITU PÓŁNOCNEGO
Najatrakcyjniejsze tereny najwyżej położonych
partii pasma górskiego Welebitu. Park bogaty

w florę i faunę, znajdują się tu liczne ogrody botaniczne. Dodatkowo pasmo górskie w Chorwacji rozciąga się równolegle z linią brzegową Adriatyku. Wycieczkę tę polecamy szczególnie miłośnikom trekingu oraz tym, którzy uwielbiają piękne
widoki zapierające dech w piersiach. W czasie wyprawy odwiedzimy stację meteorologiczną na Zavizanie – szczycie o wysokości 1678 m n.p.m. oraz
zejdziemy do miejscowości Krasno przez Ogród
Botaniczny Welebit. (ok. 90 zł)

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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PÓŁWYSEP
ISTRIA
LJUBLIANA - PULA - ROVINJ

Dzień 1: Przedpołudniowy wyjazd z Trójmiasta i po przekroczeniu granicy, nocny przejazd do
Chorwacji na Półwysep Istria.
Dzień 2-6: Wypoczynek i możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: Jaskinia Postojna
i stolica Słowenii - Ljubliana - 30 euro, Pula i Rovinj - 15 euro, Wenecja - 40 euro.
Dzień 7: Wykwaterowanie po śniadaniu, odpoczynek do godzin popołudniowych.
Dzień 8: Powrót do Polski. Zakończenie wycieczki.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 5 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

8

dni

HR
03
kod wycieczki

Cena nie obejmuje:
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• opłaty klimatycznej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1299 zł/os.

CHORWACJA

KULTURA I NATURA

ZAGRZEB - ZADAR - DUBROVNIK - SPLIT - TROGIR
SZIBENIK - KRKA
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta do Czech, nocleg. Dzień 2: Przejazd do stolicy Chorwacji - Zagrzebia. Krótkie zwiedzanie: plac z pomnikiem
Jelacica i siedemnastowieczną fontanną, Katedra, nocleg. Dzień 3: Zwiedzanie wspaniałego parku narodowego Plitwickich Jezior z szesnastoma jeziorami i ponad dziewięćdziesięcioma wodospadami. Niezapomniane wrażenia! Zwiedzanie starego Zadaru z kościołem- muzeum św. Donata, nocleg. Dzień 4: Przejazd do Dubrovnika - w programie zwiedzanie miasta uznanego za zabytek światowego dziedzictwa kulturowego: Brama Pile, ulica Placa, wieża zegarowa oraz spacer wzdłuż murów miejskich, nocleg. Dzień 5: Zwiedzanie Pałacu Dioklecjana w Splicie, jedną z najwspanialej zachowanych budowli rzymskich. Zwiedzanie średniowiecznego Trogiru, spacer wąskimi uliczkami, rynek z ratuszem i katedra św. Wawrzyńca. Zwiedzanie Szibenika z piękną katedrą św. Jakuba, nocleg. Dzień 6: Przełomy rzeki Krka
z licznymi kaskadami, wodospadami i jeziorkami szczególnie piękne w okolicach Skradina. Zwiedzanie Zadaru, nocleg. Dzień 7: Całodzienny pobyt na plaży. Relaks i odpoczynek do godzin popołudniowo - wieczornych. Nocny przejazd do Polski. Dzień 8: Przyjazd do
Polski i Trójmiasta.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opieka pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 6 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
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Cena nie obejmuje:
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• opłaty klimatycznej
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1499 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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CHORWACJA

dni

HR
04
kod wycieczki

CHORWACJA
I ADRIATYK
ZATOKA KVARNERSKA

Dzień 1: Wyjazd autokaru z Trójmiasta. Zakwaterowanie w hotelu na trasie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2: Wyjazd w kierunku Chorwacji nad Zatokę Kvarner, słynącą z naturalnego piękna, śródziemnomorskiego powietrza
oraz krystalicznie czystego i ciepłego morza. Czas wolny na wypoczynek.
Dzień 3: Wypoczynek nad Adriatykiem. Korzystanie z atrakcji
i animacji hotelu.
Dzień 4: Rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją
wina i rakii. Powrót do hotelu – wypoczynek.
Dzień 5-7: Wypoczynek i korzystanie z atrakcji i animacji hotelu.
Dzień 8: Wyjazd w drogę powrotną na nocleg do Czech.
Dzień 9: Wyjazd z Czech do Polski. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

OFERTA GRUPOWA

od 1495 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 8 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją wina i rakii
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat wstępu do zwiedzanych obiektów
• opłat klimatycznych
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
PLITVICKIE JEZIORA
Wyjazd do miejscowości Plitvice, w której zobaczymy Park Narodowy Plitvickie Jeziora. Obszar
Parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa
naturalnego i chroniony jest przez UNESCO. Bilet
wstępu zawiera jazdę specjalnym autobusem lub
parowcem po całej trasie parku. Powrót do hotelu. (ok. 120 zł)
PARK NARODOWY WELEBITU PÓŁNOCNEGO
Najatrakcyjniejsze tereny najwyżej położonych
partii pasma górskiego Welebitu. Park bogaty

w florę i faunę, znajdują się tu liczne ogrody botaniczne. Dodatkowo pasmo górskie w Chorwacji rozciąga się równolegle z linią brzegową Adriatyku. Wycieczkę tę polecamy szczególnie miłośnikom trekingu oraz tym, którzy uwielbiają piękne
widoki zapierające dech w piersiach. W czasie wyprawy odwiedzimy stację meteorologiczną na Zavizanie – szczycie o wysokości 1678 m n.p.m. oraz
zejdziemy do miejscowości Krasno przez Ogród
Botaniczny Welebit. (ok. 90 zł)

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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05
kod wycieczki

CHORWACJA
BOŚNIA
I HERCEGOWINA

PLITVICKIE JEZIORA - NEUM - OMIS - KANION CETINJI
DUBROVNIK - MEDJUGORIE - MOSTAR
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta autokarem w kierunku Węgier, przyjazd do Nagykanizsa. Dzień 2: Wyjazd z hotelu do Plitvic, zwiedzanie Parku Narodowego
Plitvickich Jezior około 2h - 17 kaskadowo położonych jezior połączonych 93 wodospadami, otoczonych malowniczymi skałami i zawsze bujną roślinnością, wyjazd w kierunku wybrzeża Adriatyckiego, przyjazd do Neum BiH. Dzień 3: Dzień wolny - plażowanie, zwiedzanie okolicy miasta Neum we własnym
zakresie. Dzień 4: Wycieczka na wyspę Brać, przejazd autokarem do Omiś, udział w rejsie statkiem do portu Bol na wyspie Brać połączony z Fischpicnickiem i wizyta na słynnej plaży Zlatni Rat (impreza całodzienna, w trakcie rejsu pieczone na grilu ryby, surówki, pieczywo, napoje i wino). Powrót do Omiś
około godz. 16:00, czas wolny. Około godz. 17:00 rejs łodziami kanionem rzeki Cetinji do Raldmanovych Mlenic, powrót do Neum na nocleg. Dzień 5: Przejazd w kierunku Dubrovnika zwanego „Perłą Adriatyku”, miasta wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO, „...miasta z kamienia, na kamieniu budowanego na wieczność, miasta na miarę człowieka, który ponad wszystko ukochał swobodę...”, zwiedzanie Starego Miasta i fortyfikacji z przewodnikiem - spacer po murach obronnych, wczesnym popołudniem powrót do Neum. Dzień 6: Przejazd do Medjugorje, dwugodzinne zwiedzanie Medjugorje z przewodnikiem, dalszy pobyt według planu przewodnika. Dzień 7: Wyjazd do Mostaru - orientalnego miasta z trzynastoma meczetami, spacer z przewodnikiem po Starówce i słynnym Starym Moście Tureckim, dla chętnych wizyta w Muzeum Miasta Mostaru i Bośni Hercegowiny, w drodze powrotnej pobyt nad wodospadami Kravica, przejazd na prezentacje - degustacje napoi - trunków lokalnego wytwórcy. Powrót do hotelu. Dzień 8: Wyjazd w drogę powrotną na Węgry. Dzień 9: Wyjazd z Węgier do Trójmiasta, przyjazd w późnych godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 8 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
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Cena nie obejmuje:
•o
 płat wstępu do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

OFERTA GRUPOWA

od 1599 zł/os.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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CHORWACJA
SŁOWENIA

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w kierunku Rabki. Dzień 2: Po śniadaniu wyjazd w kierunku Węgier – przejazd przez Słowację do Budapesztu. Krótki pobyt w stolicy Węgier. Przejazd do Nagykanizsy. Dzień 3: Wyjazd do Zagrzebia,
spotkanie z przewodnikiem w centrum miasta – zwiedzanie Starego Miasta
w formie spaceru, m.in. katedra św. Stefana, Kamienna brama, plac św. Marka, Sabor. Starówka Zagrzebia oferuje barokową atmosferę i niezapomniane
widoki. Przejazd do Plitwic i zwiedzanie Parku Narodowego „Plitwickie jeziora”, gdzie znajduje się 16 turkusowych jezior połączonych ze sobą wodospadami. Park wpisany jest na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO. Następnie przejazd w okolice Sibenika. Dzień 4: Przejazd do Parku Narodowego Krk – podziwianie przepięknych widoków rzeki Krka. Najciekawsze miejsce to niemal półkilometrowy odcinek, gdzie rzeka przepływa przez
17 kaskad, szerokich prawie na 100 m, pokonując spadek terenu o wysokości 45 m. Następnie przejazd przez Rijekę do miejscowości Rabac położonej
na półwyspie Istria. Dzień 5: Całodzienny pobyt na plaży - dla chętnych,,atrakcje regionu”. Dzień 6: Przejazd do Poreca. Zwiedzanie bazyliki Eufrazjana
i barokowego kościoła św. Marii, spacer jedną z najdłuższych ulic Decumanus.
Przejazd do Rovinj, po drodze zatrzymamy się nad kanałem Limskim – przepiękną zatoką o kolorze szmaragdowo - zielonym. Zwiedzanie miasta ulubionego przez artystów często nazywanego chorwackim,,Saint Tropez”. Katedra
św. Eufemii, wieża zegarowa - Ratusz. Przyjazd do Puli – zwiedzanie amfiteatru, Łuku Triumfalnego Sergiusza, bramy Herkulesa i Ratusza. Powrót do Rabac. Dzień 7: Przejazd w stronę zatoki Kvarnerskiej. Spacer po miejscowości
Opatija - najstarsze centrum turystyczne na chorwackim wybrzeżu Adriatyku,
mieście słynącym z koncertów i festiwali folklorystycznych. Przejazd do Rijeki
– stolicy regionu Kvarner - największego portu Chorwacji - spacer po mieście
połączony ze zwiedzaniem. Następnie udamy się do Trsat - jedno z najsławniejszych sanktuariów Matki Boskiej w Chorwacji z pięknymi widokami na zatokę Kvarnerską, Rijekę i kanion rzeki Rjecina. Powrót do Rabac. Dzień 8: Przejazd do miejscowości Postojna, zwiedzanie jaskini „Postojna Jama”. Wydrążona w skałach przez 2 mln lat przez rzekę Pivkę licząca ponad 27 km korytarzy
i grot. Jaskinia jest jedną z największych i najbardziej znanych jaskiń na świecie. Po zwiedzaniu przejazd w kierunku Czech na nocleg. Dzień 9: Przejazd
przez Czechy do Częstochowy, zwiedzanie Parku Miniatur. Dzień 10: Przejazd
na Jasną Górę – pobyt w sanktuarium. Wczesnym popołudniem przejazd do
Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1995 zł/os.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 9 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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CHORWACJA
I ADRIATYK

Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta do Czech. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Wyjazd w kierunku Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu nad
Zatoką Kwarner, słynącą z naturalnego piękna, śródziemnomorskiego
powietrza oraz krystalicznie czystego i ciepłego morza.
Dzień 3: Śniadanie. Rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją wina i rakii. Powrót do hotelu, obiad, korzystanie z atrakcji i animacji hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 4-8: Wypoczynek nad morzem. Korzystanie z atrakcji i animacji hotelu.
Dzień 9 i 10: Wyjazd w drogę powrotną z noclegiem w Czechach. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

OFERTA GRUPOWA

od 1630 zł/os.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 2 noclegi w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• 7 noclegów w pok. 2 i 3 os.
• 7 śniadań, 7 obiadów, 7 kolacji
• do każdej kolacji napój gratis (0,2 l wina / 0,2 l soku / 0,2 l piwa)
• drink powitalny w prezencie
• rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją wina i rakii
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• możliwych dopłat do pokoi jednoosobowych
• opłat klimatycznych
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
PLITVICKIE JEZIORA
Wyjazd do miejscowości Plitvice, w której zobaczymy Park Narodowy Plitvickie Jeziora. Obszar
Parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa
naturalnego i chroniony jest przez UNESCO. Bilet
wstępu zawiera jazdę specjalnym autobusem lub
parowcem po całej trasie parku. Powrót do hotelu. (ok. 120 zł)
PARK NARODOWY WELEBITU PÓŁNOCNEGO
Najatrakcyjniejsze tereny najwyżej położonych
partii pasma górskiego Welebitu. Park bogaty
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w florę i faunę, znajdują się tu liczne ogrody botaniczne. Dodatkowo pasmo górskie w Chorwacji rozciąga się równolegle z linią brzegową Adriatyku. Wycieczkę tę polecamy szczególnie miłośnikom trekingu oraz tym, którzy uwielbiają piękne
widoki zapierające dech w piersiach. W czasie wyprawy odwiedzimy stację meteorologiczną na Zavizanie – szczycie o wysokości 1678 m n.p.m. oraz
zejdziemy do miejscowości Krasno przez Ogród
Botaniczny Welebit. (ok. 90 zł)

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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OBÓZ
MŁODZIEŻOWY
W CHORWACJI

PRAGA - WYSPA KRK - PLITVICE
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczorowych. Przejazd do Pragi. Dzień 2: Śniadanie turystyczne. Zwiedzanie Pragi z przewodnikiem. Zwiedzimy m.in. Strachov – panorama Pragi z wieży widokowej, spacer na Hradczany, Zamek Praski z Katedrą św. Wita, Złota Uliczka, przejście Drogą Królewską do kościoła dominikanów, Most Karola, Rynek Starego Miasta, Ratusz z zegarem Orloj, Plac Wacława. Zakwaterowanie w hotelu, obiad. Wieczorne wyjście do centrum miasta, koncert magicznej fontanny. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. Dzień 3: Wyjazd w stronę Chorwacji. Drugie śniadanie na trasie. Przyjazd do
hotelu nad Zatoką Kvarner, słynącą z naturalnego piękna, śródziemnomorskiego powietrza oraz krystalicznie czystego i ciepłego morza. Zakwaterowanie w hotelu. Dzień 4: Plażowanie i kąpiele morskie, obiad. Korzystanie z atrakcji oraz programów animacyjnych hotelu: turnieje i gry sportowe, m.in. siatkówka i piłka nożna, gry i zabawy integracyjne, m.in.
konkurs wiedzy. Kolacja, karaoke oraz dyskoteka, nocleg. Dzień 5: Wyjazd na wycieczkę
do Parku Narodowego Plitwickie Jeziora. Obszar Parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa naturalnego i chroniony jest przez UNESCO. Powrót do hotelu na obiad. Korzystanie z atrakcji oraz programów animacyjnych hotelu. Dzień 6: Plażowanie i kąpiele morskie. Obiad, korzystanie z atrakcji oraz programów animacyjnych hotelu. Wyjście do centrum miasta, kolacja, karaoke oraz dyskoteka, nocleg. Dzień 7: Rejs statkiem do miejscowości Vrbnik położonej na wyspie Krk. Wycieczka trwa pół dnia i jest usłana malowniczymi krajobrazami oraz kąpielami w bajkowej wodzie Morza Adriatyckiego. Powrót do hotelu na obiad i korzystanie z atrakcji oraz programów animacyjnych hotelu. Dzień 8: Plażowanie i kąpiele morskie. Obiad, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu w Budapeszcie. Dzień 9: Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem,
a m.in.: Peszt – Bazylika św. Stefana z relikwią Patrona, Parlament, spacer uliczkami i bulwarami śródmieścia, Buda – Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim, labirynt Zamku
Budańskiego, Baszta Rybacka, Brama Wiedeńska, Kościół Koronacyjny Matyasa, pomnik
króla Stefana, Plac Tysiąclecia, mosty na Dunaju, Wzgórze Gellerta, Wyspa Małgorzaty. Powrót do hotelu na obiad. Wieczorny spacer wzdłuż Dunaju. Dzień 10: Wyjazd do Krynicy
Zdrój, obiad, zakwaterowanie w hotelu. Spacer głównym deptakiem Krynicy Zdrój, podziwianie gmachów miejscowych uzdrowisk. Postój w pijalni wód mineralnych, gdzie można
pić wody ze źródeł „Jan”, „Zuber”, czy „Tadeusz”. Dzień 11: Spływ pontonami po Popradzie
na trasie Muszyna – Żegiestów Łopata Polska. Pontony są najbezpieczniejszą formą spływów, gdyż są całkowicie niewywrotne, a przed wypadnięciem za burtę zabezpieczają specjalne uchwyty na stopy umieszczone na podłodze pontonu. Pontony i kamizelki posiadają wszelkie wymagane atesty. Rzeka Poprad, mimo, że górska, jest bezpieczna. Płytki nurt
nie stwarza zagrożenia, dlatego spływy Popradem dostępne są również dla dzieci. Po spływie powrót do hotelu na obiad. Wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką. Wracać
będziemy z przewodnikiem „Ścieżką Przyrodniczo - Edukacyjną” o długości 4,5 km. Zalecany ekwipunek uczestnika wycieczki to ubiór turystyczny, lornetka, notatnik i ołówek, aparat fotograficzny. Powrót do hotelu. Dzień 12: Wyjazd w drogę powrotną. Drugie śniadanie
oraz obiad na trasie. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• 10 noclegów w pok. 2, 3 i 4 osobowych
• 13 śniadań, 10 obiadów, 10 kolacji
• opiekę wykwalifikowanej kadry
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do odwiedzanych obiektów
• przewodników
• spływu Popradem
• opłaty klimatycznej
• napoi do posiłków i wydatków własnych

OFERTA DLA DZIECI OD 12 DO 18 LAT

od 2090 zł/os.
Dla grup cena i termin do uzgodnienia.

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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OFERTY GRUPOWE – CHORWACJA

5

Zatoka
Kvarnerska

Wyspa Krk - wyspa Rab
wyspa Cres i Losij

5

Istria

Porec - Rovinj - degustacja wina
Pula - Park Narodowy Brijuni

5

Słoneczna
Wyspa Krk

Krk - Vrbnik - degustacja wina
Zatoka Punat - wyspa Kosljun klasztor
Franciszkanów - Opatija - ulica
Boulevard - „Lungo mare”
Plitwickie Jeziora

6

Po Obu
Stronach
Adriatyku

Padwa - Lido di Jesolo - Wenecja
Ravenna - Urbino - Ancona
Split - Sibenik - Rovinj

dni
dni
dni
dni

6

dni Dzika

Dalmacja

7

dni Chorwacka
Kalifornia

8

dni Diamenty
Chorwacji

8

dni Chorwacja
Natura
i Morze

10

dni

12

Wielka podróż
po Chorwacji,
Bośni
i Czarnogórze

Sibenik- Krka - Split - Trogir
„Burnji Primosten”, Park
Narodowy Vrana i „Ravni Kotari”
Zagrzeb - Plitvice - Sibenik - Split
Makarska - Półwysep Peljasac
wyspa Korcula - Dubrovnik Krka
Zatoka Kvarneńska
Jeziora Plitwickie - Sibenik / Vodice
Park Narodowy Krka Trogir - Split
Dubrovnik - Zadar Opatija

Zagrzeb-Jeziora Plitvickie - Sinj
Medjugorje - Dubrovnik - Makarska
Split - Trogir - Sibenik - Krka - Opatija
Postojna - Lubljana - Kranjska Gora
Bled - Lublana - Zagrzeb - Plitwickie Jeziora
Sarajewo - Mostar - Medjugorje - Neum
Dubrownik - Budva - Cetinje - Kotor - Jezioro
Szkoderskie - klasztor Ostrog - Sibenik

dni Chorwacja - Czarnogóra
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Bośna i Hercegowina

Hotel, 4xHB

od 1145 zł/os.
Hotel, 4xHB

od 1149 zł/os.
Hotel, 4xHB

od 1149 zł/os.
Hotel, 1xBB, 4xHB

od 1995 zł/os.
Hotel, 5xHB

od 1575 zł/os.
Hotel, 6xBB

od 2049 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 2195 zł/os.
Hotel, 7xHB

od 2149 zł/os.
Hotel, 9xHB

od 2545 zł/os.
Hotel, 11xHB

od 2245 zł/os.
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10

dni

Ekod01
wycieczki

OBÓZ
TANECZNY
W SŁOŃCU
HISZPANII

PHANTASIALAND - CANNES - GARDALAND
Dzień 1: Wyjazd z Trójmiasta w godzinach wieczorowych. Przejazd przez Polskę i Niemcy. Dzień 2: Śniadanie turystyczne. Przyjazd do Parku „Phantasialand”, który jest trzecim co do wielkości parkiem rozrywki w Niemczech. Park istnieje od 1967 roku. Wyposażony jest w liczne kolejki górskie, jak i różne show. Przedstawienia różnią się od siebie w zależności od pory roku i aktualnego tematu przewodniego parku. Niektórymi
z nich są: „Magiczna Róża”, „Fantissima”, czy „Czas ognia”. Obiad, wyjazd w stronę Hiszpanii wieczorem. Kolacja turystyczna na trasie. Dzień 3: Śniadanie turystyczne. Przyjazd do Hiszpanii w okolice Barcelony. Zakwaterowanie w centrum hotelowo – tanecznym. Czas wolny na wypoczynek. Obiad, kolacja, nocleg. Dzień 4: Śniadanie, czas wolny (warsztaty taneczne, basen, animacje integracyjne), obiad, kolacja, nocleg. Dzień
5: Śniadanie, czas wolny (warsztaty taneczne, basen, animacje integracyjne), obiad,
kolacja, nocleg. Dzień 6: Śniadanie, czas wolny (warsztaty taneczne, basen, animacje
integracyjne), obiad, kolacja, nocleg. Dzień 7: Śniadanie, podsumowanie pobytu na
warsztatach tanecznych, obiad, wykwaterowanie z centrum hotelowo – tanecznego.
Wyjazd w stronę Włoch popołudniu. Przejazd przez Lazurowe Wybrzeże, skąd rozpościerają się widoki na Morze Śródziemne w kolorach lazuru. Kolacja turystyczna na trasie, przerwa w Cannes – mieście słynącym z odbywającego się tutaj corocznie największego festiwalu filmowego w Europie. Kontynuowanie jazdy do Włoch. Dzień 8: Śniadanie turystyczne, przyjazd do Parku Gardaland – fantazyjny park rozrywki podzielony na kilka krain, a każda z nich proponuje istne szaleństwo. Pobyt w parku i korzystanie z jego atrakcji, m.in.: zjeżdżalnie wodne, statki kosmiczne, kolejki górskie o różnych rozmiarach i spadach, przygody w wymiarze 4D. Obiad na terenie parku. Przejazd
i zakwaterowanie w hotelu we Włoszech. Obiadokolacja, czas na wypoczynek, nocleg.
Dzień 9: Śniadanie wcześnie rano, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w stronę Polski,
drugie śniadanie na trasie. Zakwaterowanie w hotelu w Polsce, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 10: Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Obiad na trasie. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:

OFERTA GRUPOWA DLA DZIECI OD 12 DO 18 LAT

od 1990 zł/os.

• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych
oraz 4 noclegi w centrum hotelowo–tanecznym
• 11 śniadań, 9 obiadów, 2 obiadokolacje, 7 kolacji
• salę taneczną o powierzchni 80m2 z lustrami i sprzętem nagłośnieniowym
w centrum hotelowo-tanecznym
• salę gimnastyczną o powierzchni 200m2 w pobliżu ośrodka
• opiekę pilota/kierownika obozu
• koszty pobytu opiekunów
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP

Cena nie obejmuje:

• biletów wstępu do parków rozrywki Phantasialand oraz Gardaland
• opłaty klimatycznej
• wycieczek fakultatywnych

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
ABC BARCELONY
Wyjazd do Barcelony po śniadaniu. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem, zobaczymy m.in. katedrę św. Eulalii, bazylikę Sagrada Familia, Stadion
Camp Nou, Stadion Olimpijski, taras widokowy
Cena
nie Montjuïc
obejmuje:
na Wzgórzu
(piękna panorama miasta!),
pomnikdo
Kolumba,
przewidziane 1 - 2 obiektów
godzin czasu
• opłat
odwiedzanych
wolnego do
w rejonie
ulicy Las Ramblas. Powrót do
• napoi
posiłków
hotelu na obiad. (Cena: 80 zł/os.)

• wydatków własnych

POKAZ MAGICZNEJ FONTANNY
Wyjazd do Barcelony po kolacji. Przejazd pod
Wzgórze Montjuïc na pokaz Magicznej Fontanny z iluminacjami świateł zgranymi z muzyką popularną i poważną. Niesamowite przeżycie dzięki panującej atmosferze, gdzie tysiące ludzi jednoczy się w jednym miejscu pod pięknie oświetlonym Montjuïc. Powrót do hotelu późnym wieczorem. (Cena: 50 zł/os.)

AKWARIUM MORSKIE
Wyjazd po obiedzie do jednego z największych
akwariów morskich w Europie. Samo akwarium
posiada ponad 11 000 zwierząt morskich, a przejście tunelem podwodnym, gdzie w głębinach
żyją ogromne rekiny dostarcza niezapomnianego widoku. Powrót do hotelu na kolację. (Cena:
140 zł/ os.)

Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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HISZPANIA

dni

Ekod02
wycieczki

OBÓZ
MŁODZIEŻOWY NA
COSTA BRAVA
PARYŻ - BARCELONA - GARDALAND

Dzień 1: Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd przez Niemcy, Belgię do
Francji. Dzień 2: Śniadanie turystyczne, drugie śniadanie, obiad w restauracji francuskiej. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Dzień 3: Wykwaterowanie
z hotelu, wyjazd do Paryża. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w programie m.in.: Katedra Notre Dame, Pałac Sprawiedliwości, Wieża Eiffle, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. Wyjazd z Paryża, obiad w restauracji. Wyjazd w stronę
Hiszpanii, kolacja turystyczna. Dzień 4: Przyjazd na Costa Brava, śniadanie turystyczne, plażowanie, zakwaterowanie w hotelu, całodzienny wypoczynek,
obiad, korzystanie z atrakcji hotelu. Dzień 5: Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.Zwiedzimy m.in. katedrę św. Eulalii, bazylikę
Sagrada Familia, Stadion Camp Nou, Stadion Olimpijski, taras widokowy na
Wzgórzu Montjuïc (piękna panorama miasta!), pomnik Kolumba. Przewidziane 1 - 2 godzin czasu wolnego w rejonie ulicy Las Ramblas. Powrót do hotelu.
Dzień 6: Wypoczynek na Costa Brawa, plażowanie i korzystanie z atrakcji hotelu – programy animacyjne dla dzieci. Obiad, kolacja, wyjazd do Barcelony na
wieczorny pokaz Magicznej Fontanny z podkładem muzycznym oraz iluminacjami świetlnymi. Powrót do hotelu. Dzień 7: Wypoczynek na Costa Brawa,
plażowanie i korzystanie z atrakcji hotelu – programy animacyjne dla dzieci.
Dzień 8: Przejazd do Aqua Parku. Korzystanie z atrakcji parku wodnego: zjeżdżalnia ślimakowa, zjeżdżalnia tornado, zjeżdżalnia pontonowa, zabawy i animacje dla dzieci. Powrót do hotelu na obiadokolację, wyjazd w stronę Włoch,
kolacja turystyczna. Około północy odwiedzimy Cannes – miejscowość słynącą z odbywającego się corocznie największego festiwalu filmowego w Europie. Dzień 9: Śniadanie. Przyjazd do hotelu we Włoszech. Dzień 10: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Parku Gardaland – fantazyjny park
rozrywki podzielony na kilka krain, a każda z nich proponuje istne szaleństwo.
Pobyt w parku i korzystanie z jego atrakcji, m.in.: zjeżdżalnie wodne, statki
kosmiczne, kolejki górskie o różnych rozmiarach i spadach, przygody w wymiarze 4D. Obiad na terenie parku. Wyjazd w stronę Polski, kolacja turystyczna. Dzień 11: Zakwaterowanie w hotelu w Polanicy Zdrój, śniadanie, czas na
wypoczynek. Po obiedzie wyjście do miasta. Kolacja, nocleg. Dzień 12: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną, obiad na trasie.
Przyjazd do Trójmiasta w godzinach wieczornych.
OFERTA DLA DZIECI OD 12 DO 18 LAT.

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 9 noclegów w pok. 2 i 3 os.
• wyżywienie zgodnie z programem
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych

od 2240 zł/os.

OFERTA GRUPOWA
Dla grup cena i termin do uzgodnienia.
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GRECJA

dni

GR
01
kod wycieczki

GRECJA

Dzień 1:
Wyjazd z Trójmiasta w godzinach rannych, przez Polskę, Słowację do Węgier. Przyjazd do Budapesztu na nocleg.
Dzień 2:
Przejazd na trasie Budapeszt - Saloniki. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: WERGINA - AJGAJ - METEORY
Zwiedzanie Werginy, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowały się tu ruiny Ajgaj - najstarszej stolicy starożytnej Macedonii. Następnie przejazd do Kalambaki. Zwiedzanie słynnych wiszących klasztorów - Meteorów. Gigantyczne, ostańce piaskowe wydają się
niedostępne, tymczasem rozsiane na ich czubkach klasztory są dziełem ludzkich rąk, od setek
lat mają tutaj swój dom mnisi. Wejście do dwóch klasztorów, zwiedzanie. Wizyta w pracowni
ikon bizantyjskich. Przejazd do hotelu.
Dzień 4: DELFY
Przejazd do Delf. Wyrocznia delficka była miejscem pielgrzymek antycznych Greków poszukujących boskich porad w sprawach polityki, wojny czy też miłości. Zwiedzimy trzy najciekawsze części antycznej wyroczni: Święty Okręg, czyli Świątynia Apollina, w której urzędowały Pytie - czyli antyczne wróżki, Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, który mógł pomieścić 5 tys.
widzów, „święte” Źródło Kastalskie Muzeum Archeologiczne. Przejazd do hotelu.
Dzień 5: ATENY
Zwiedzanie Aten: muzeum i wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu - dominującej
budowli w krajobrazie Aten, Świątynia Zeusa, Stadion Olimpijski, Parlament, Grób Nieznanego
Żołnierza, ruiny Agory Greckiej, ruiny Forum Romanum. Przejazd do hotelu.
Dzień 6: PELOPONEZ: EPIDAUROS - NAPFLION - MYKENY - KANAŁ KORYNCKI
Wycieczka Małą Pętlą Argolidzką na Peloponez. Zwiedzanie: Epidauros - starożytny teatr i muzeum, teatr zbudowany w IV wieku p.n.e o fenomenalnej akustyce - w którym do dziś odbywają
się spektakle dramatów antycznych. Następnie Napflion - monumentalne weneckie fortyfikacje. Przejazd do Myken, miasta założonego przez legendarnego Perseusza. Zwiedzimy twierdzę
mykeńską ze słynną Lwią Bramą, muzeum, ruiny starego miasta i grobowce szybowe. Kanał Koryncki łączący Morze Egejskie z Morzem Jońskim, 6 km przesmyk oddany do użytku w 1893 r.
Przejazd do hotelu.
Dzień 7: TERMOPILE
Czas wolny na kąpiele i plażowanie. Zwiedzanie Termopil, miejsca bitwy między Grekami i Persami w 490 r. p.n.e. Teraz stoi tu pomnik Leonidasa i poległych 300 Spartan oraz tablica ze słynnymi słowami Simonidesa: „Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom”. Przejazd do hotelu.
Dzień 8: SALONIKI - SZEGED
Czas wolny. Dla chętnych zwiedzanie Salonik, drugiego co do wielkości miasta Grecji, najważniejszego portu morskiego i prężnego ośrodka gospodarczego, naukowego i kulturalnego.
Najsłynniejszym obiektem miasta jest stojąca na nabrzeżu Biała Wieża. Saloniki to także największe w Grecji skupienie kościołów bizantyjskich. Przejazd w kierunku Węgier, w okolice Szeged.
Dzień 9:
Wyjazd do Polski, przyjazd do Trójmiasta.

OFERTA GRUPOWA

od 1995 zł/os.
Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
• 8 noclegów w pok. 2 i 3 os. ze śniadaniem i obiadokolacją
• ubezpieczenie NNW, KL, BP
Cena nie obejmuje:
• opłat do odwiedzanych obiektów
• napoi do posiłków
• wydatków własnych
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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Rower nie truje lecz ratuje...

Aktualna oferta dostępna na stronie www.atstravel.pl
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Rozdajemy zdrowia karty,
zapraszamy Was na narty!

Aktualna oferta dostępna na stronie www.atstravel.pl
Rezerwacja: ATS Gdynia:  515 394 390 | ATS Rumia:  605 665 838
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Piękno rzeczy śmiertelnych mija
lecz nie piękno sztuki...

Aktualna oferta dostępna na stronie www.atstravel.pl
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WARUNKI UCZESTNICTWA
Preambuła
W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie turystycznej (Umowa- Zgłoszenia), ponieważ poprzez zgłoszenie wyrażają Państwo
zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa stały się częścią umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej z Organizatorem.
1. Postanowienia Ogólne.
1.1. Niniejsze Warunki uczestnictwa ATS Express Sp.j. zwane dalej Warunkami Uczestnictwa, stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia.
1.2. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez ATS Express Sp.j.
1.3. ATS Express Sp.J. M. Animucka i spółka, ul. Ślusarska 25-27, 84-230 Rumia, wpisane do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 381
prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego jest Organizatorem turystyki w rozumieniu art.3 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o usługach turystycznych.
1.4. Użyte określenia należy rozumieć:
A) organizator –ATS Express Spółka Jawna,
B) impreza - impreza turystyczna organizowana przez ATS Express Spółka
Jawna,
C) warunki uczestnictwa – ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez ATS Express Spółka Jawna,
D) agent - pośrednik działający w imieniu i na rzecz organizatora,
E) klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę
turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej
umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej; osoba,
na rzecz, której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową,
F) karta-zgłoszenia – karta zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej,
G) siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do
zapobieżenia,
H) wycieczki fakultatywne – wycieczki wykupywane dodatkowo, niezależnie od wykonywanej umowy w docelowym kraju pobytu,
I) potwierdzenie rezerwacji – dokument precyzujący umowę zawiera: rodzaje środków transportu, minimalną liczbę uczestników, daty i godziny wyjazdu, liczbę i rodzaj posiłków, miejsce i termin zakwaterowania,
informację o wykupionych ubezpieczeniach, dane agenta dokonującego rezerwacji oraz informacje dodatkowe: o opłatach dodatkowych, o
konieczności potwierdzania godziny wyjazdu, o czasie i miejscu zbiórki
oraz wydaniu dokumentów podróży,
J) u.u.t.. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
K) bagaż –na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze: 1 sztuka bagażu
podręcznego do 5 kg (i o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm)
oraz 1 sztuka bagażu głównego o wadze od 15 -20 kg (w zależności
od lini lotniczej). W przypadku wyjazdów narciarskich przy wyjazdach
autokarowych można dodatkowo zabrać 1 komplet sprzętu na osobę
(narty/kijki/buty lub deska/buty).
2. Zawarcie umowy.
Katalog i inne informacje pisemne Biura stanowią jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.1. Stronami umowy o imprezę turystyczną są:
A) Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient,
B) Organizator.
2.2. Rodzaj świadczeń, ich zakres określony w treści aktualnych katalogów,
na stronie internetowej www.atstravel.pl lub ofercie, stanowi jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Przed zawarciem umowy organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej w katalogach lub ofercie, o czym Klient
zostanie poinformowany przed zawarciem umowy.
2.3. Klient, po zapoznaniu się z ofertą Organizatora dostępną w aktualnym katalogu i na stronie www.atstravel.pl oraz z chwilą wypełnienia
i podpisania Umowy - Zgłoszenia składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę turystyczną. Zgłoszenie odbywa się na oficjalnym
druku Organizatora, podpisany druk należy przesłać niezwłocznie do
Organizatora.
2.4. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w katalogu Biura i podpisaniu umowy zgłoszenia uczestnictwa ( w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki 30% wartości wycieczki w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy.
2.5. W przypadku zawierania umowy na rzecz Uczestnika/Uczestników,
Klient powinien wskazać tę osoby do 2 dni po ich zgłoszeniu.
2.6. Podpisując Umowę - Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych uczestników) danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy.
3. Usługi, ceny ich określenie i zmiana.
3.1. Ceny wszystkich imprez podane są w PLN (polskie złote), są zryczałtowane i zostały wyliczone dla obywateli polskich, mogą one ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wymienionych w punkcie 3.4 niniejszych
warunków.
3.2. Cena imprezy obejmuje: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z ofertą.
3.3. Cena imprezy nie obejmuje: opłat paszportowych, wizowych, wyżywienia, – jeżeli nie jest zawarte w cenie podstawowej, serwisu hotelowego, opłat, niewykorzystanych miejsc noclegowych pozostawionych do
dyspozycji Klienta, jeżeli liczba osób zakwaterowanych w danym pokoju lub apartamencie jest mniejsza niż przewiduje oferta, rozpoczęcia imprezy turystycznej w sposób inny niż zaplanowany wyjazd z miejsca zbiórki.

3.4. 
Ceny imprez turystycznych obejmują podatek VAT, cena ustalona
w umowie może zostać podwyższona wyłącznie do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystyczne tylko w następujących przypadkach:
A) wzrost kosztów transportu,
B) wzrost opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi,
jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i
lotniczych,
C) wzrost kursów walut.
3.5. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w czasie krótszym niż 35 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata ceny
za zgłoszenie.
3.6. Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości min.
30% Pozostałą część należy uiścić nie później niż 35 dni przed datą wyjazdu.
3.7. 
Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta
i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy w pkt.5.
4. Przeniesienie uprawnień.
4.1. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki.
4.2. 
Przeniesienie uprawnień i przyjęcie obowiązków, o których mowa
w pkt.4.1., jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi
go o tym pisemnie.
4.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Umowie - Zgłoszenia Organizator
pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % wartości imprezy, niezależnie od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmian w umowie, Klient i osoba przejmująca jego
uprawnienia odpowiadają solidarnie.
5. Rezygnacja z uczestnictwa.
5.1. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem
poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego
oświadczenia przez Klienta lub jego pełnomocnika Organizatorowi lub
jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.
5.2. Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy,
jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji,
nie więcej jednak niż 90% wartości imprezy turystycznej.
6. Ubezpieczenie.
6.1.
A) Organizator zawarł na rzecz uczestników imprez zagranicznych ubezpieczenie obejmujące w wariancie STANDARD Opcja I dla krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego: ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu KL do kwoty 15.000 Euro, w tym koszty ratownictwa 5.000 Euro, ubezpieczenie pomocy w podróży – Wersja
Standard, ubezpieczenie NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu 3.000
Euro, śmierć - 1.500 Euro i ubezpieczenie bagażu podróżnego do kwoty 300 Euro. Odpowiedzialność TU Europa S.A. może zostać rozszerzona w ramach opcji dodatkowej w wersji Standard Opcja II dla krajów
Europy i Basenu Morza Śródziemnego o: ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu KL do kwoty 30.000 Euro w tym koszty ratownictwa 5.000 Euro, ubezpieczenie pomocy w podróży – Wersja Standard, trwały uszczerbek na zdrowiu 3.000 Euro, śmierć 1.500
Euro, ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 Euro. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru fakultatywnego ubezpieczenia SKI I SPORT – Pakiet SPORT ŚWIAT, który obejmuje: ubezpieczenie sprzętu sportowego
1.100 Euro, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody rzeczowe do 3.000 Euro i szkody osobowe do 15.000 Euro oraz fakultatywnie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy gdzie suma ubezpieczenia równa jest cenie imprezy turystycznej, lecz nie większa niż
15.000 PLN.
7. Zabezpieczenie finansowe Organizatora.
7.1. Organizator zapewnia na wypadek swojej niewypłacalności poprzez
zawarcie gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.u.u.t:
A) pokrycie kosztów powrotu Klienta z imprezy turystycznej do miejsca
wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy wbrew temu obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
B) zwrot wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz
osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie
zrealizowana, a także,
C) zwrot części wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób,
które działają w jego imieniu.
7.2. Gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.u.u.t. udzielił podmiot
wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Dane wystawcy gwarancji, jej
numer i okres obowiązywania tamże.
7.3. W przypadku nie wykonania obowiązku sprowadzenia Klienta do kraju lub nie wykonania umowy uzasadniającego żądanie wypłaty, Klient
powinien poinformować Marszałka Województwa Pomorskiego z siedzibą: Marszałek Województwa Pomorskiego ul. Długi Targ 1-7, 80-828
Gdańsk
8. Zmiany lub odwołanie imprezy.
8.1. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji
Klient niezwłocznie zawiadamia czy:
A) przyjmuje proponowana zmianę umowy albo,
B) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

8.2. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt.8.1., ma prawo według swojego wyboru:
A) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym
lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym
standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo,
B) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.3. Organizator może odwołać również imprezę z powodu braku wymaganego minimum uczestników i gwarantuje powiadomienie o tym
Uczestników nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
8.4. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo:
A) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym
lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym
standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
B) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.5. W przypadkach określonych w punkcie 8.4., Klient nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu siły wyższej.
8.6. W przypadku, gdy standard imprezy zastępczej jest wyższy, Klient nie
jest zobowiązany do dopłaty, chyba, że Organizator zaoferował mu imprezy równorzędne, a Klient postanowił wybrać imprezę droższą.
9. Świadczenia zastępcze.
9.1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianej w umowie usługi, stanowiącej istotną część programu, to w ramach tej imprezy i bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.
10. Odpowiedzialność Organizatora.
10.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
A) działaniem lub zaniechaniem Klienta, albo
B) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
C) siłą wyższą.
10.2. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do wartości ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.
10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy dokonanego na życzenie Uczestnika/ów, a zmiana kolejności
w programie imprezy nie stanowi nienależytego wykonania umowy.
10.4. Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta zastosowanie znajdują międzynarodowe uzgodnienia, lub bazujące
na nich przepisy prawne, przy których prawo do roszczeń powstaje albo może być zastosowane jedynie przy spełnieniu określonych
uwarunkowań, lub jest ograniczone albo będzie przy istnieniu pewnych uwarunkowań wykluczone, Organizator ma prawo do powołania się na nie.
11. Reklamacje.
11.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia
imprezy turystycznej należy zgłosić niezwłocznie u wykonawcy usługi oraz pilotowi w celu usunięcia usterki na miejscu. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku, należy przesłać ją Organizatorowi na piśmie
w terminie 30 dni od daty planowego zakończenia imprezy - listem
poleconym.
11.2. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wycieczki.
11.3. 
Organizator gwarantuje Uczestnikom, których reklamacje zostaną
uznane za uzasadnione – adekwatne obniżenie ceny imprezy.
12. Ogólne
12.1. Organizator lub agent pośredniczący w sprzedaży zapoznał uczestników z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego.
12.2. Impreza zaczyna się wyjazdem z kraju, natomiast kończy się w dniu
przyjazdu do kraju.
12.3. Klimatyzacja w hotelach kraju docelowego działa okresowo, co uzależnione jest od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, bądź
wewnętrznych przepisów hotelu.
12.4. Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań czy
terminów rozmów handlowych wziąć pod uwagę możliwość opóźnień w wyjazdach autokarowych.
12.5. Szkody w bagażu powstałe przy przewozach autokarowych, powinny być zgłoszone bezpośrednio po ich stwierdzeniu i przekazane do
informacji kierowcom.
13. Postanowienia końcowe
13.1. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej
umowy. Administratorem danych jest Organizator, a Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klientom przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych z zastrzeżeniem art. 23 ust.1 pkt. 3 i 5 oraz ust.3 Ustawy o
ochronie danych osobowych.
13.2. Ubezpieczony oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia KL, NNW, Kosztów Rezygnacji z Imprezy oraz postanowieniami odmiennymi od OWU.
13.3. Nieważność któregokolwiek pojedynczego postanowienia Umowy
jak i niniejszych Warunków Uczestnictwa, nie skutkuje nieważnością
całości wymienionych dokumentów.
13.4. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie.
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• WYCIECZKI AUTOKAROWE
• TURYSTYKA PRZYJAZDOWA
• WYCIECZKI ZORGANIZOWANE NA ZAMÓWIENIE
• WYJAZDY NA NARTY, KULIGI I ZIMOWISKA
• WYCIECZKI ROWEROWE Z TRANSPORTEM ROWERÓW
• IMPREZY OKOLOCZNOŚCIOWE I INTEGRACYJNE

