
Biuro Podróży 
PTTK Rzeszów

2023
WYCIECZKI OBJAZDOWE I GÓRSKIE



Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez PTTK Rzeszów wycieczkach!
Jako rzeszowski Oddział PTTK działamy już od 1948 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie 
w organizowaniu wyjazdów gwarantuje dobrze spędzony czas podczas wycieczek z biurem 
podróży PTTK Rzeszów.

ORGANIZATOR:
PTTK Oddział w Rzeszowie
Biuro podróży czynne poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 16:45
35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2
tel. 17 852 88 60, e-mail: biuro@pttkrzeszow.pl
www.pttkrzeszow.pl , www.facebook.com/pttkrzeszow

Biuro Podróży PTTK

Dworzec PKS – miejsce wyjazdu

Parking na samochody

Schronisko PTSM

Hotel Polonia przy ul. Grottgera
www.openstreetmap.org
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PTTK Oddział Rzeszów wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych nr 044/04.

WYJAZDY
Wszystkie wycieczki rozpoczynamy z Dworca głównego PKS w Rzeszowie, ul. Grottgera, stanowisko odjazdów międzynarodowych oznaczone 
czerwoną literą „M”. Zbiórka rozpoczyna się 15 minut przed planowaną godziną odjazdu.

NOCLEGI przed i po wycieczce
Uczestnikom naszych wycieczek polecamy obiekty noclegowe w centrum miasta w atrakcyjnych cenach (schronisko PTSM oraz hotel POLONIA). 

PARKING
Klientom naszego biura oferujemy kilka miejsc postojowych w cenie 15 PLN / dzień postoju. Parking znajduje się ok. 600 m od miejsca wyjazdu 
na wycieczki. Konieczna wcześniejsza rezerwacja. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie wpłatę należy uiścić do 3 dni, po 
tym czasie rezerwacja miejsca przepada.

REZERWACJE
Zachęcamy do dokonywania rezerwacji poprzez naszą stronę internetową: www.pttkrzeszow.pl – szybki sposób bez konieczności wizyty w biurze. 
Rezerwacji można dokonywać również telefonicznie i osobiście w biurze. Do rezerwacji niezbędne jest podanie danych wszystkich uczestników; 
imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, adres.

WPŁATY
Orientacyjna, procentowa wysokość zaliczek podana jest w programie wycieczki (dokładna kwota podana jest zawsze na umowie) – płatna do 3 
dni od daty dokonania rezerwacji, pozostała kwota płatna do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

UBEZPIECZENIE
Podczas wycieczek z biurem podróży PTTK Rzeszów jesteście Państwo ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska. Ubezpieczenie obejmuje KL, NNW, 
bagaż oraz choroby przewlekłe. Szczegółowe informacje podajemy w świadczeniach zawartych w programach imprez.

WIĘCEJ INFORMACJI na stronie 78.

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszej strony 
na portalu facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy 
najważniejsze informacje: www.facebook.com/pttkrzeszow

Nie wykluczamy możliwości zamieszczania dodatkowych programów, 
które nie są zawarte w katalogu – zapraszamy do regularnych 
odwiedzin naszej strony internetowej:  www.pttkrzeszow.pl

20
21

Jesteśmy laureatami
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nawet 900 zł na wycieczki!

elegancki prezent
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PAŃSTWO NAZWA IMPREZY str.

ALBANIA - MACEDONIA PÓŁNOCNA Bałkańska przygoda 4

ARMENIA - GRUZJA Południowy Kaukaz 5
AUSTRIA Secesyjny Wiedeń 7
AUSTRIA - CZECHY Adwentowy jarmark w Wiedniu i Ołomuńcu 7
AUSTRIA - CZECHY Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 8
AUSTRIA - CZECHY - WĘGRY Trzy stolice 9
BUŁGARIA Złote wybrzeże 10
BUŁGARIA - TURCJA Kierunek Orient 11
CHORWACJA Słoneczna Dalmacja 12
CZARNOGÓRA Bałkańska perełka 13
CZECHY Adwentowy jarmark w Pradze 14
CZECHY Morawy Południowe – Świętomarcińskie winobranie 15
CZECHY Praga 2 dni 16
CZECHY Praga 3 dni 16
CZECHY - NIEMCY Szwajcaria Saksońska i Czeska oraz Drezno 17
ESTONIA - FINLANDIA - LITWA - ŁOTWA Kraje nadbałtyckie 18
ESTONIA - LITWA - ŁOTWA - ROSJA St. Petersburg – „Białe noce” 19
FRANCJA Paryż i zamki nad Loarą 20
GRECJA Starożytne tajemnice 21
GRUZJA Na pograniczu Europy i Azji 22
LITWA Wilno – Troki – Kowno 23
MALTA Wyspa błękitu 24
MAROKO Egzotyczne królestwo 25
MOŁDAWIA - RUMUNIA - UKRAINA Bukowina – Gagauzja 26
NIEMCY Bawaria i baśniowe zamki 27
NIEMCY - POLSKA Dolny Śląsk i Ogrody Różane w Saksonii 28
POLSKA Beskid Śląski 29
POLSKA Karkonosze 30
POLSKA Królewska Warszawa 31
POLSKA Łódź cz. I 31
POLSKA Łódź cz. II 31
POLSKA Mazowsze 32
POLSKA Na pograniczu wielkopolsko – lubuskim 32
POLSKA Okolice Łodzi 33
POLSKA Opolszczyzna 33
POLSKA Pieniny i Spisz 34
POLSKA Polesie 34
POLSKA Smaki Podlasia 35
POLSKA Szwajcaria Kaszubska i Kaszuby Północne 36
POLSKA Toruń – Trójmiasto – Malbork 36
POLSKA Warmia i Mazury 37
POLSKA Weekend pod ziemią 37
POLSKA Wrocław – Dolnośląski Szlak Cysterski 3 dni 38
POLSKA Wrocław – Dolnośląski Szlak Cysterski 4 dni 38
POLSKA Wybrzeże zachodnie 39
POLSKA Zamki, muzea i klasztory na Mazowszu 40
POLSKA Ziemia Kłodzka 40
RUMUNIA Rumunia północna oraz baseny mineralne 41
RUMUNIA Fascynująca Transylwania 42
RUMUNIA Transylwania 5 dni 42
SŁOWACJA Koszyce – druga stolica Słowacji 43
SŁOWACJA Z wizytą u sąsiada 43
SZWAJCARIA - WŁOCHY Alpy – tu się oddycha 44
UKRAINA Dolina Narcyzów 45
UKRAINA Lwów – Krzemieniec 45

WYCIECZKI OBJAZDOWE

SPIS WYCIECZEK
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PAŃSTWO NAZWA IMPREZY str.

ARMENIA Górskie szlaki i zabytki 57

BOŚNIA I HERCEGOWINA Bośniacki klasyk górski 58
BUŁGARIA Piryn i Riła 59
CZARNOGÓRA Durmitor – najpiękniejsze góry byłej Jugosławii 60
CZARNOGÓRA Górski interior – pieszo, koleją i statkiem 60
CZARNOGÓRA Góry Przeklęte 61
CZARNOGÓRA Góry Przeklęte – najwyższe szczyty z biwakiem 62
MACEDONIA PÓŁNOCNA Serce Bałkanów 63
POLSKA II Otwarty Rajd Górski w Beskidzie Niskim 64
RUMUNIA Góry Zachodniorumuńskie 65
RUMUNIA Karpaty Południowe i Karpaty Zakrętu 66
RUMUNIA Karpaty Wschodnie cz. IV 67
RUMUNIA Karpaty Wschodnie cz. V 67
SŁOWACJA Tatry Wysokie i Niżne 68
SŁOWACJA Mała Fatra z Terchowej 68
SŁOWACJA Słowacki Raj 3 dni 69
SŁOWACJA Słowacki Raj 5 dni 69
SŁOWENIA Alpy Julijskie 70
UKRAINA Bieszczady Wschodnie z Użoka – 4 dni 71
UKRAINA Bieszczady Wschodnie z Użoka – 6 dni 71
UKRAINA Bukowińska Huculszczyzna – Góry Putylskie 72
UKRAINA Czarnohora i Huculszczyzna 72
UKRAINA Gorgany i Połonina Krasna z Kołoczawy 73
UKRAINA Gorgany z Osmołody z Popadią 73
UKRAINA Gorgany Zachodnie (część południowa) 74
UKRAINA Żabie (Wierchowina) 74
UKRAINA Koniec geografii 75
UKRAINA Na wszystkich sześciu dwutysięcznikach w Czarnohorze 75

UKRAINA XIV Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników Oddziału PTTK 
w Rzeszowie z bazą w Polanicy na Ukrainie 76

UKRAINA Borżawa na początek i koniec sezonu górskiego 77
UKRAINA Pop Iwan – co słychać! 77

PAŃSTWO NAZWA IMPREZY str.

UKRAINA Lwów – Truskawiec – Drohobycz – Żółkiew 46

UKRAINA Lwów i Podole 46
UKRAINA Lwów 2 dni 47
UKRAINA Lwów i polskie Termopile 48
UKRAINA Lwów i Stanisławów 48
UKRAINA Największe atrakcje Podola oraz Wołyń i Huculszczyzna 49
UKRAINA Podole 49
UKRAINA Odessa – czarnomorski kurort – pociągiem 50
UKRAINA Sanktuaria i fortece na Kresach 50
UKRAINA Wołyńskim szlakiem 51
UKRAINA Zakarpacie - Bukowina – Huculszczyzna 52
UKRAINA Złote kopuły Kijowa – pociągiem 52
UKRAINA Złote kopuły Kijowa 53
UKRAINA Złote kopuły Kijowa, Czarnobyl lub Meżyhiria – pociągiem 53
WĘGRY Adwentowy jarmark w Budapeszcie 54
WĘGRY Budapeszt – Eger 54
WŁOCHY Włochy klasyczne 55
WŁOCHY Włoskie wspaniałości 56

WYCIECZKI OBJAZDOWE

SPIS WYCIECZEK

WYCIECZKI GÓRSKIE
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ALBANIA – MACEDONIA PÓŁNOCNA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Rzeszowa (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 18.00. Przejazd 
przez: Słowację, Węgry.

2 dzień: kontynuowanie podróży przejazd przez: Serbię w kierunku Macedonii 
Północnej. Skopje – krótkie zwiedzanie stolicy: miejsca związane z Matką Teresą, 
dzielnica muzułmańska – Carsija, monumentalna zabudowa i pomniki placu Ma-
kedonija. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Ochryda (UNESCO) – zwiedzanie starówki 
m.in.: wczesnośredniowieczne cerkwie z freskami, amfiteatr rzymski, twierdza, 
staro-bałkańska zabudowa. Przejazd do Albanii do m. Berat (UNESCO) – zwie-
dzanie malowniczego „miasta okien nad oknami”, twierdza, starówka, historycz-
ne dzielnice muzułmańskie i chrześcijańskie. Przejazd w rejon m. Duress. Zakwa-
terowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem, plażowanie. Obiado-
kolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem, plażowanie. Dla 
chętnych fakultatywnie: przejazd do m. Vlora – rejs pięknymi wodami morza 
Jońskiego, tajemnicza wyspa Sazan – dla chętnych zwiedzanie bazy wojskowej 
oraz pozostałości po komunistycznym miasteczku. Odpoczynek na rajskiej pla-
ży – dostępnej tylko od morza (plaża kamienista, polecamy zabrać odpowiednie 
obuwie), fish picnic – kulinarne przysmaki. Zwiedzanie średniowiecznego mo-
nastyru Zvërnec na wyspie – lagunie Narta. Powrót w miejsce zakwaterowania. 
Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, czas wolny – wypoczynek nad morzem, plażowanie. Wyciecz-
ka przyrodnicza – dla osób chętnych (min. grupa 20 os.): podjazd na przeł. Llo-
gara (rewelacyjne widoki na góry, Morze Jońskie i wyspy greckie), przejazd do 
Parku Narodowego Divjaka – Karavasta: spacer do wieży widokowej. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Durres – spacer po historycz-
nym portowym mieście: rzymskie forum i amfiteatr, mury i baszta wenecka, me-
czet, cerkiew, bulwar nadmorski i molo, Kruja – zamek Skanderbega (z zewnątrz), 
bazar – czas wolny (możliwość zakupienia pamiątek). Szkodra – wieczorny spa-
cer po centrum: katedra katolicka i kościół Franciszkanów, meczet, cerkiew, „wło-
ska uliczka”. Zakwaterowanie w rejonie Szkodry, obiadokolacja, nocleg.

8 dzień: śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju, przejazd (z przerwami na 
posiłek) przez: Czarnogórę (Podgorica, kanion Moracy), Serbię, Węgry. 

9 dzień: kontynuowanie podróży, przejazd przez Słowację do Polski, Barwinek 
ok. godz. 6.00, Rzeszów ok. godz. 10.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

007/22 007/23 1850 zł*, 1880 zł

008/22 008/23 1850 zł*, 1880 zł

009/22 009/23 1850 zł*, 1880 zł

011/22 011/23 1810 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota – przewodnika, 6 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach 
(pokoje 2 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  Vlora – fish picnic – Zvërnec – 55 EUR/os. (wy-
cieczka realizowana przy min. 20 os.).  

UWAGA: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 45 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DWA KRAJE

• ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK

Bałkańska przygoda
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ARMENIA – GRUZJA

PROGRAM:
1 dzień: zbiórka i wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottge-
ra) o godz. 12.40, na trasie przejazdu czas wolny na posiłek/obiad/ we własnym 
zakresie [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny]. Godz. 19.50 – spotkanie na 
lotnisku (Warszawa – Lotnisko Chopina (Okęcie), odprawa bagażowo-paszporto-
wa. Ok. godz. 22.20 wylot do Gruzji liniami LOT.

2 dzień: ok godz. 4.00 przylot do Tbilisi, transport z lotniska do hotelu. Zakwate-
rowanie, krótki odpoczynek i późne śniadanie. Zwiedzanie zabytków przepięknej 
stolicy Gruzji: pomnik króla Wachtanga Gorgasali – założyciela miasta, punkt wi-
dokowy i kościół Metechi, park Rike, wjazd kolejką linową na twierdzę Narekala 
– panorama miasta, pomnik Matki Gruzji. Zejście z twierdzy na starówkę – po 
drodze słynne tbiliskie łaźnie siarkowe.  Czas wolny. Dalsze zwiedzanie starej 
części miasta: katedra Sioni, Most Pokoju, kościół Anczischati, katedra katolicka, 
Plac Wolności. Spacer aleją Rustaweli – główną ulicą starej części miasta. Kolacja 
w restauracji z tańcami i muzyką na żywo. Powrót w miejsce zakwaterowania na 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Mcchety – dawnej stolicy Iberii kaukaskiej z osza-
łamiającymi zabytkami – katedrą Sweticchoweli (XI w.) (UNESCO), słynącą z za-
bytkowych artefaktów religijnych i wspaniałych fresków, oraz kościołem Dżwari 
(VI-VII w.) – jednym z najdoskonalszych przykładów gruzińskiej architektury 
wczesnochrześcijańskiej. Czas wolny. Przejazd do Gori, gdzie urodził się Józef 
Stalin i gdzie do dziś znajduje się jego muzeum, pomnik oraz osobisty wagon. 
Czas wolny – dla chętnych zwiedzanie obiektów.  Przejazd do Uplitsiche – ruin 
starożytnego i średniowiecznego skalnego miasta, położonego nad brzegiem 
rzeki Kury. Obiad/kolacja.  W drodze powrotnej na nocleg do Tbilisi wizyta w lo-
kalnej winiarni.

4 dzień: śniadanie, całodzienna wyprawa do Kachetii – wschodniej części Gruzji, 
słynącej z najlepszych win. Zwiedzanie Signaghi, malowniczego średniowiecz-
nego miasteczka, górującego nad Doliną Alazańską. Spacer po starówce, moż-
liwość odwiedzenia muzeum Pirosmaniego – słynnego gruzińskiego malarza na-
iwnego (opcjonalnie). Wizyta w pobliskim klasztorze żeńskim Bodbe – ważnym 
centrum pielgrzymkowym. Przejazd przez dolinę Alazańską do Telawi. Zwiedza-
nie centrum miasta i twierdzy oraz pobliskiej katedry Alawerdi – jednego z naj-
ważniejszych średniowiecznych ośrodków życia duchowego i intelektualnego 
w Gruzji. Obiad/kolacja. Wizyta w lokalnej winiarni. Powrót przez malowniczą 
przełęcz Gomborską do Tbilisi. Nocleg.

5 dzień: śniadanie, wyprawa wysokogórską Gruzińską Drogą Wojenną do 
Stepancmindy (Kazbegi) na spotkanie z wygasłym wulkanem – górą Kazbek 
(5033 m n.p.m.). Zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVI–XVII w.), położonej nad tur-

Południowy Kaukaz

kusowymi wodami zbiornika Żinwali. Dalej na trasie przejazdu postój przy źró-
dłach mineralnych, które dały początek malowniczym formacjom skalnym. Po 
dotarciu do Stepantsmindy przejazd do położonego na wysokości 2170 m n.p.m. 
klasztoru Cminda Sameba (XIV w.), skąd przy dobrej pogodzie roztacza się nie-
zapomniany widok na ośnieżony szczyt Kazbeku. W drodze powrotnej do Tbilisi 
postój na punkcie widokowym – pomniku przyjaźni gruzińsko-rosyjskiej. Obiad/
kolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, Tbilisi – katedra Św. Trójcy, oszałamiająca rozmachem naj-
większa cerkiew w Gruzji. Zwiedzanie skarbca Muzeum Sztuk Pięknych – unikalna 
kolekcja ikon. Wyjazd do częściowo wykutego w skale klasztoru Dawid Garedża 
z VI w., położonego na granicy gruzińsko-azerbejdżańskiej oraz wizyta we wsi 
Udabno. Powrót do Tbilisi. Obiad/kolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do granicy Gruzji z Armenią, odprawa i przejazd 
przez północną Armenię malowniczym kanionem rzeki Debet. Po drodze zwie-
dzanie klasztorów Hagpath i Sanahin (oba na liście UNESCO) z X w. Następnie 
przejazd wzdłuż masywu wulkanicznego Aragac (4090 m. n.p.m.) – najwyższej 
góry Armenii – do Erywania. Obiad/kolacja, nocleg.

8 dzień: śniadanie, Erywań – zwiedzanie centrum miasta – spacer od central-
nego Placu Republiki przez Bulwar Północny na Plac Wolności, gdzie znajduje 
się budynek opery i filharmonii. Przejście do parku i galerii sztuki współczesnej 
Kaskada, skąd podziwiać można panoramę stolicy. Przejazd ulicą Bagramiana – 
Parlament Armenii, Pałac Prezydencki, siedziba Akademii Nauk, hala sportowo
-widowiskowa im. Karena Demircziana. Zwiedzanie pomnika i muzeum Ludo-
bójstwa Ormian, położnych na Jaskółczym Wzgórzu. Przejazd do Eczmiadzynu 
(UNESCO), zwanego ormiańskim Watykanem, gdzie mieści się centrum duchowe 
i administracyjne Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Zwiedzanie katedry (IV
-XVI w.), muzeum katedralnego i kościoła św. Hripsime (VII w.). Powrót do Ery-
wania – wizyta w fabryce najsłynniejszego ormiańskiego brandy-koniaku Ararat, 
połączona z degustacją trunku. Obiad/kolacja. Nocleg w Erywaniu. 

9 dzień: śniadanie, wyjazd z Erywania i poranna wizyta w klasztorze Chor Wirap, 
skąd przy dobrej pogodzie otwiera się niezapomniana panorama biblijnej góry 
Ararat. Przejazd do regionu Wajoc Dzor – jednego z najbardziej malowniczych 
w kraju. Jaskinia Areni – miejsce wykopalisk archeologicznych, gdzie odnale-
ziono między innymi najstarszą na świecie wytwórnię wina. Klasztor Norawank 
– perła ormiańskiej architektury sakralnej z XIII wieku położona w najpiękniej-
szym kanionie Armenii. Jeghegnadzor – obiad z degustacją wina od jednego 
z najlepszych producentów z regionu Armenii, gdzie uprawiane są endemiczne 
szczepy winogron. Przejazd przez przełęcz Selim (2410 m.n.p.m) – panorama 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZELOTY LINIAMI LOT W CENIE

• DWA ODLEGŁE KRAJE
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

141/22 141/23 6620 zł*, 6680 zł

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 20% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Druga zaliczka w wysokości ok. 
40% płatna na 29 dni przed rozpoczęciem imprezy. Pozostała kwota płatna 
do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: bilety lotnicze na przelot liniami LOT 
(rejs kursowy) [Warszawa-Tbilisi, Erywań], transport miejscowy, opieka pilo-
ta, 11 noclegów w hotelach ***  lub pensjonatach (pokoje 2, 3 os. z łazien-
kami), wyżywienie: 12 śniadań (w tym 1 w formie suchego prowiantu w dn. 
13), 11 obiadów lub kolacji z zimnymi i ciepłymi napojami bezalkoholowymi 
(w lokalnych restauracjach lub w hotelach) w tym tradycyjna gruzińska supra 
oraz kolacja z ormiańską muzyką, wino domowe w wybranych lokalach, 1 bu-
telka dziennie wody mineralnej, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (30.000 euro)  i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu (oprócz Muzeum Stalina w Gori), przewodnik miejscowy oraz 
inne obligatoryjne opłaty 80 USD/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
26 PLN/os. Cena nie obejmuje: dodatkowych posiłków i napoi, napoi alko-
holowych poza wybranymi lokalami oraz napiwków. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. 
Podane przez państwa imiona i nazwiska muszą być zgodne z danymi w pasz-
porcie.  

OPŁATY OPCJONALNE (KOSZT DODATKOWY): transfer: Rzeszów - Warsza-
wa - Rzeszów - 200 PLN/os.

INFORMACJE ODNOśNIE BAGAżU: w cenie biletu jest bagaż rejestrowa-
ny (przewożony w luku bagażowym): wymiary nie mogą przekroczyć 158 cm 
(jest to suma wymiarów wysokość + szerokość + głębokość), max waga 23 kg, 
oraz bagaż  podręczny: wymiary: 55 cm x 40 cm x 23 cm, max waga 8 kg. 
Dodatkowo w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny pasażer może za-
brać ze sobą torebkę damską lub torbę męską lub laptopa (wymiary 40 cm 
x 35 cm x 12 cm). Szczegółowe informacje na temat bagażu rejestrowanego, 
podręcznego, nadbagażu, bagażu dodatkowego i opłatach dostępne są na 
stronie internetowej: https://www.lot.com/pl/pl/bagaz

regionu Wajoc Dzor i zwiedzanie selimskiego karawansaraju (średniowiecznego 
zajazd na trasie Szlaku Jedwabnego). Przejazd nad jezioro Sewan – jedno z naj-
większych wysokogórskich słodkowodnych jezior na świecie. Wizyta w Noratus – 
największej średniowiecznej nekropolii w Armenii, gdzie podziwiać można setki 
chaczkarów – unikalnych kamieni krzyżowych (opcjonalnie).  Powrót na nocleg 
do Erywania.

10 dzień: śniadanie, wizyta w muzeum Siergieja Paradżanowa – genialnego 
współczesnego artysty i reżysera filmowego. Zwiedzanie atrakcji okolic miasta 
Asztarak i masywu wulkanicznego Aragac (najwyższej góry Armenii). Howa-
nawank (XII w.) – jeden z najważniejszych średniowiecznych kompleksów sa-
kralnych w Armenii, malowniczo położony nad kanionem rzeki Kasagh. Pomnik 
ormiańskiego alfabetu. Biurakan – wioska znana ze znajdujących się tu obserwa-
toriów astronomicznych, Amberd – ruiny średniowiecznego zamku na zboczach 
Aragacu. Kolacja – występ folklorystyczny w Biurakanie lub Asztaraku. Powrót na 
nocleg do Erywania.

11 dzień: śniadanie, przejazd z Erywania nad jezioro Sewan – wizyta w klaszto-
rze Sewanawank (IX w.), skąd roztacza się piękny widok na jezioro i otaczające 
je pasma górskie. Przejazd przez uzdrowisko Dylidżan do klasztoru Hagharcin 
(XIII w.), położonego w sercu Parku Narodowego Dylidżan – jednego z najcen-
niejszych przyrodniczo zakątków Armenii. Powrót malowniczą doliną rzeki Getik 
nad jezioro Sewan. Po drodze możliwość zwiedzania klasztoru Goszawank, gdzie 
pracował mnich Mechitar Gosz – jeden z twórców ormiańskiego prawa (opcjo-
nalnie). Odpoczynek nad jeziorem i możliwość kąpieli (w zależności od pogody). 
Obiad/kolacja. Powrót do Erywania.

12 dzień: śniadanie, wizyta w tradycyjnej tkalni dywanów Megerian. Zwiedzanie 
Matenadaranu – unikalnego muzeum ormiańskich rękopisów. Wyjazd do Ge-
ghard (UNESCO) – częściowo wykutego w skale średniowiecznego kompleksu 
klasztornego, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Armenii. 
Następnie zwiedzanie Garni – antycznej świątyni w stylu klasycznym z I w., jedy-
nej tego typu na obszarze byłego ZSRR. Panorama kanionu rzeki Azat i rezerwatu 
przyrody Chosrow. Powrót do Erywania. Pożegnalna kolacja z tradycyjną muzyką 
ormiańską i nocleg w Erywaniu.  

13 dzień: śniadanie – suchy prowiant. Wykwaterowanie. O godzinie 01.45 – wy-
jazd na lotnisko, o godz. 4.50 – wylot do Warszawy, godz. 6.40 czasu polskiego – 
lądowanie. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 13.30 (opcjonalnie).
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UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 20 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd do Ołomuńca – miasta zwanego „perłą na zie-
lonej poduszce”. Zwiedzanie pięknej Starówki z zabytkiem UNESCO – Kolumną 
św. Trójcy, zegara astronomicznego na wieży ratuszowej, kaplicy św. Sarkandra 
oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. Spacer po pięknie udekorowa-
nym Rynku. Jarmark przedświąteczny oferuje specjały serowe, ceramikę, ręcznie 
robioną biżuterię, drewniane zabawki, pacynki, malowane kubki, itp. Turyści 
mogą nabyć specjały z grilla czy typowo czeski streetfood jakim jest bramborák 
(placek ziemniaczany) dobrze doprawiony czosnkiem i kminkiem. Ci co to lubią 
osładzać sobie życie zadowoleni będą ze stoisk z piernikami, prażonymi orzecha-
mi, czy też trdelníków. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd w miejsce zakwate-
rowania, nocleg.

2 dzień: śniadanie w hotelu. Przejazd do Wiednia (UNESCO) – zwiedzanie miasta; 
przejazd Ringstrasse – reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea 
Historii Sztuki i Przyrody, Domy Friedricha Hundertwassera – ekstrawaganckiego 
i prowokacyjnego architekta, którego dzieła stały się symbolami Wiednia, par-
lament, ratusz, uniwersytet. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Ratusz, 
Parlament, Stadtpark (park miejski). Spacery po bożonarodzeniowym jarmarku. 
Hofburg – zimowa rezydencja Habsburgów. Spacer malowniczymi – świątecznie 
udekorowanymi uliczkami Graben i Körtnerstrasse do Katedry św. Szczepana 
(Stephansdom) – czas wolny na indywidualne zwiedzanie ok. 40 stoisk wokół 
katedry oferujących najwyższej jakości produkty z Austrii. W godzinach wieczor-
nych wyjazd do kraju – przejazd nocny przez Czechy, Polskę.

3 dzień: planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 6.00. 
NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

038/22 038/23 650 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, nocleg w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazien-
kami), wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA

Adwentowy jarmark 
w Wiedniu i Ołomuńcu

3

AUSTRIA
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Ostravę, Brno do Wied-
nia – zwiedzanie Pałac Schönbrunn (UNESCO) z apartamentami legendarnej 
cesarzowej Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa, spacer po pałacowym ogrodzie 
zaprojektowanym w  stylu francuskim, na którego wzgórzu wzniesiona została 
Glorietta i Fontanna Neptuna, a w labiryncie alejek kryją się m.in.: imitacja ruin 
greckich, wzorowanych na ruinach Kartaginy oraz źródełko Schöner Brunnen, 
które niegdyś dało nazwę całej posiadłości. Przejazd na wzgórze Kahlenberg – 
miejsce rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej – panorama miasta. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień: śniadanie. Przejazd do miasteczka Mayerling – miejsca tragicznej śmier-
ci arcyksięcia Rudolfa i hrabianki Vetsery. Przejazd do Hinterbrühl, miasta zna-
nego z największego podziemnego jeziora w Europie – jaskini Seegrotte. Zwie-
dzanie podziemnych tras turystycznych – rejs łódkami. Przejazd do miejscowości 
Heiligenkreuz (Święty Krzyż) położonej na terenie Lasu Wiedeńskiego (Wiener-
wald) – wizyta w okazałym średniowiecznym klasztorze Cystersów założonym 
w 1133 r. w którym od początku swego istnienia do czasów obecnych nieprze-
rwanie mieszkają Cystersi (Stift Heiligenkreuz). Powrót do Wiednia, obiadokolacja 
w restauracji. Zespół pałacowo-parkowy Belvedere – spacer po wspaniałym ogro-
dzie w stylu francuskim. Czas wolny na starówce lub dla chętnych – Prater (park 
pełen różnorakich atrakcji tj.: karuzele łańcuchowe i tradycyjne, rollercoastery, 
kolejki górskie, „muzeum” Madame Tussauds – gabinet figur woskowych /atrak-
cje płatne dodatkowo od 2 do 20 EUR/za atrakcję/os.). Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem 
m.in.: przejazd Ringstrasse – reprezentacyjny bulwar miasta: Opera Wiedeńska, 
muzea Historii Sztuki i Przyrody, parlament, ratusz, uniwersytet. Hofburg – zimo-
wa rezydencja Habsburgów. Spacer uliczkami Graben i Körtnerstrasse do Katedry 
św. Szczepana (Stephansdom) – czas wolny na indywidualne zwiedzanie. Plano-
wany wyjazd z Wiednia ok. godz. 14.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30 z prze-
rwą na posiłek (we własnym zakresie), Rzeszów ok. godz. 23.45.

Secesyjny Wiedeń

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI 

  + OKOLICE

• KRÓTKA WYCIECZKA

1

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

063/22 063/23 890 zł

064/22 064/23 860 zł*, 890 zł

065/22 065/23 890 zł

066/22 066/23 860 zł*, 880 zł

067/22 067/23 840 zł

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami) w oko-
licy Wiednia, wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 85 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy  20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

AUSTRIA – CZECHY

32

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WSPANIAŁA, ŚWIĄTECZNA

  ATMOSFERA

• WYJAZD WEEKENDOWY
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4

AUSTRIA – CZECHY

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do miasta Zlin na Morawach, które dzięki 
przedsiębiorczej rodzinie Baťa zmieniło się w latach 20 i 30 XX wieku w imperium 
obuwnicze. Zwiedzanie Muzeum Obuwnictwa (historia obuwnictwa oraz wysta-
wa z ponad 1000 eksponatami zawierająca bardzo kuriozalne buty). Przejazd do 
Mikulova – miasta malowniczo usytuowanego na wzgórzu w krainie Moraw Po-
łudniowych, tuż przy granicy z Austrią. Spacer po urokliwym miasteczku, które 
zdobi piękny zamek umieszczony na szczycie wzgórza. Zwiedzanie tego histo-
rycznego, kulturalnego, turystycznego i winiarskiego miasta nad Palavou. Prze-
jazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO). Przejazd: Ringstrasse – re-
prezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea Historii Sztuki i Przyrody, 
Domy Friedricha Hundertwassera – ekstrawaganckiego i prowokacyjnego archi-
tekta, którego dzieła stały się symbolami Wiednia, parlament, ratusz, uniwersytet. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Ratusz, Parlament, Stadtpark (park 
miejski), Hofburg (z zewnątrz) – zimowa rezydencja Habsburgów, katedra św. 
Szczepana – czas wolny. Zwiedzanie 40 komnat w Pałacu Schönbrunn (UNESCO), 
dawnego letniego pałacu cesarskiego Habsburgów (m.in. apartamenty legen-
darnej cesarzowej Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa) oraz spacer po ogrodzie 
zaprojektowanym w  stylu francuskim. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przejazd z Wiednia do położonego nad Dunajem Opactwa 
Benedyktynów w Melku. Zwiedzanie jednego z największych barokowych ze-
społów sakralnych w Europie, którego początki sięgają średniowiecza, a zwiedzić 
można monumentalny, barokowy, bogato zdobiony kościół św. Piotra i Pawła, 
jedną z najpiękniejszych na świecie barokową bibliotekę, cesarskie komnaty, 
muzeum sztuki i dziejów klasztoru. Zwiedzanie przyklasztornych ogrodów wraz 
z barokowym Pałacykiem Bergla. Przejazd do malowniczego miasta Krems nad 
Dunajem, które o każdej porze roku urzeka urodą. Spacer po wybrukowanych 
uliczkach starego miasta, wśród renesansowych i barokowych kamieniczek. Moż-
liwość degustacji wina i miejscowej specjalności – likieru morelowego w jednym 
ze stylowych lokali. Zwiedzanie miasteczka Dürnstein, którego historia sięga 
epoki Babembergów, a swoją popularność zawdzięcza królowi Ryszardowi Lwie 
Serce, więźniowi zamku usytuowanego na wysokim skalistym wzgórzu nad Do-
liną Wachau (UNESCO). Przejazd do Kamptal na obiadokolację połączoną ze 
zwiedzaniem starych piwnic oraz degustacją wina w prywatnej winiarni pana 
P. Dolle, który od ponad 40 lat zajmuje się winiarstwem, a obecnie gospodaruje 
na 35 hektarach. Powrót do hotelu na nocleg.

4 dzień: śniadanie. Przejazd do miasta Kromieřiż – zwiedzanie pięknego baro-
kowego Pałacu Arcybiskupiego (UNESCO), który służył jako rezydencja biskupów 
ołomunieckich. W bogato urządzonych wnętrzach zachwyca galeria obrazów 
z kolekcją mistrzów europejskich XV-XVIII stulecia. Zamek uzupełniają wyjątkowe 
ogrody historyczne: ogród w podzamczu o charakterze krajobrazowym i późno-
renesansowy ogród kwiatowy z geometrycznie rozwiązanymi zagonami, pawi-
lonem centralnym i kolumnadą. Wyjazd w kierunku kraju, przyjazd do Rzeszowa 
ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

069/22 069/23 1190 zł*, 1220 zł

070/22 070/23 1190 zł*, 1220 zł

071/22 071/23 1190 zł*, 1220 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DWA KRAJE

• MNOGOŚĆ ZABYTKÓW UNESCO

Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy 4

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami) 
w Wiedniu lub okolicy Wiednia, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych, 
(10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, degustacja wina oraz inne obligatoryjne 
opłaty 100 EUR/os. oraz 450 CZK/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy  
20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości 
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 



9

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-os. z łazienkami), wyżywie-
nie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, dopłata do regionalnej obiadokolacji 
w czardzie oraz inne obligatoryjne opłaty: 50 EUR/os. oraz 700 CZK/os.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy  20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

53

AUSTRIA – CZECHY – WĘGRY

PROGRAM:
1 dzień:  wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Słowację, Węgry do Budapesztu (UNESCO) 
- zwiedzania m.in.: Wzgórze Zamkowe: Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, kościół 
Macieja (miejsce koronacji i ślubów królewskich), Baszta Rybacka, czas wolny, 
spacer po dzielnicy Buda, Bazylika św. Stefana - w której przechowywana jest naj-
ważniejsza relikwia kraju - prawica pierwszego króla Węgier, parlament. Obiado-
kolacja w czardzie węgierskiej, połączona z programem folklorystycznym. Buda-
peszt nocą: rejs statkiem po Dunaju. Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg.

2 dzień: śniadanie. Przejazd do Wiednia (UNESCO) – objazd autokarem Rin-
gstrasse oraz spacer uliczkami miasta z miejscowym przewodnikiem: reprezen-
tacyjny bulwar miasta, Domy Friedricha Hundertwassera – ekstrawaganckiego 
i prowokacyjnego architekta, którego dzieła stały się symbolami Wiednia, Parla-
ment, Ratusz, uniwersytet, Hofburg, Opera Wiedeńska. Przejście jedną z najele-
gantszych ulic miasta – Kartnerstrasse do późnogotyckiej katedry św. Szczepana 
(wejście indywidualne) – czas wolny. Przejazd do Czeskiej Republiki. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Kontynuowanie podróży do Pragi (UNESCO) – zwiedzanie 
stolicy Czeskiej Republiki: klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pała-
cem Czerninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z kate-
drą św. Wita, Plac Malostranski z perłą praskiego baroku – kościołem św. Mikołaja, 
ściana J. Lennona, kamienny Most Karola, nabrzeże Wełtawy. Obiadokolacja w re-
stauracji. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi: Królewski Trakt – Stare Miasto; Plac 
Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji – Domem Miejskim, Uniwersytet Karo-
la, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem Orloj. Spacer nabrze-
żem Wełtawy. Zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum 
Narodowym. Rejs statkiem po Wełtawie połączony z obiadokolacją.  W godzinach 
wieczornych wyjazd do Polski.

5 dzień: planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 6.00.

Trzy stolice

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• JEDEN WYJAZD  – TRZY KRAJE

• ATRAKCYJNY PROGRAM

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

184/22 184/23 1090 zł

185/22 185/23 1050 zł*,1080  zł

186/22 186/23 1050 zł*,1080  zł

187/22 187/23 1050 zł
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BUŁGARIA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 04.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana 
walut) do miejscowości Alba Julia – zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina 
– jedna z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, Cerkiew Koro-
nacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna 
z najważniejszych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień:  śniadanie, przejazd do Bułgarii, zakwaterowanie w okolicach miejsco-
wości Słoneczny Brzeg – Kiten. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja. Wieczorem wy-
cieczka do Nesebyru (UNESCO) – starożytne miasto na półwyspie, pełne cerkwi 
i tradycyjnego budownictwa bułgarskiego. Powrót w miejsce zakwaterowania, 
nocleg.

4 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

Fakultatywnie: wycieczka do Burgas: Morski Park, Port. Mineralni Bani (Aquae 
Calidae Thermopolis) jedne z największych w świecie termy z VI w p.n.e. Odwie-
dzali je imperatorzy i carowie a sułtan Sulejman Wspaniały wybudował tu łaźnię, 
która jest całkowicie zrekonstruowana. Laguna błotna przy jeziorze Atanasov-
skim – kąpiele błotne i solankowe (jak w Morzu Martwym) plażowanie. 

5 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Wieczorem Bułgarski Wieczór: 
przejazd do podnóża gór Stara Płanina do tradycyjnej restauracji: kolacja, pro-
gram folklorystyczny - rozrywkowy, muzyka na żywo do tańca. Powrót w miejsce 
zakwaterowania ok. północy. Nocleg.

6 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Fakultatywnie: 
• wycieczka do Sozopola i Rezerwatu rzeki Ropotamo – przejażdżka łódką po 
rezerwacie. Primorsko - Beglik Tash, nazywany bulgarski Stone Henge, to pre-
historyczne sanktuarium skalne położone na brzegu Morza Czarnego, 6 kilome-
trów na północ od Primorsko. Zostało ponownie wykorzystany przez plemiona 
trackie w epoce żelaza. W średniowieczu była w tym miejscu cerkiew. 
• wycieczka do Bułgarii Północnej: Bałczik – zwiedzanie: ogród botaniczny, pałac 
rumuńskiej królowej Marii, przejazd na Przylądek Kaliakra – owiany legendami 
i historią półwysep. 

7 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd (z przerwami na 
toaletę i posiłek) przez Rumunię i Węgry. 

9 dzień: kontynuowanie podróży przejazd przez Słowację. Planowany przyjazd 
do Rzeszowa ok. godz. 8.00. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

098/22 098/23 740 zł***, 1270 zł**
1830 zł*, 1860 zł

100/22 100/23 740 zł***, 1270 zł**
1830 zł*, 1860 zł

* członkowie PTTK,
** dzieci do lat 13 z rodzicami (2 os. dorosłe)
*** dzieci do lat 6 z rodzicami (2 os. dorosłe)

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WYPOCZYNEK  

• DUŻO FAKULTATYWNYCH

   ATRAKCJI

Złote wybrzeże

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), 
[ 1 nocleg w Rumunii, 6 noclegów w Bułgarii w hotelu ***], wyżywienie: 7 śnia-
dań, 6 obiadokolacji i 1 kolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włącze-
niem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

OPIS ZAKWATEROWANIA W BUŁGARII: Hotel *** w miejscowości Słonecz-
ny Brzeg lub Kiten; pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, dostępne są również 
apartamenty dla 4 – 5 osób (2+2 lub 2+3), wyposażenie pokoi: TV, klimatyza-
cja, lodówka; infrastruktura – do dyspozycji gości: zewnętrzny basen, plac za-
baw dla dzieci, restauracja – bar. Wyżywienie (wg programu) w formie bufetu. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 55 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
kument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzanych 
obiektów może ulec zmianie.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE realizowane przy grupie min. 20 os.:
• Sozopol i Rezerwat rzeki Ropotamo – Primorsko – Beglik Tash – 25 EUR/os. 
• Burgas – Laguna błotna – kąpiele błotne i solankowe – 25 EUR/os. 
• Bałczik – zwiedzanie: ogród botaniczny, pałac rumuńskiej królowej Marii, 
przejazd na Przylądek Kaliakra – 50 EUR/os.

INDYWIDUALNIE (zgłoszenia na miejscu):
• Jeep Safari w górach Stara Płanina po południu – 30 EUR/os. 
• Jeep Safari w górach Stara Płanina (lub Strandża) z obiadem – 45 EUR/os.

1
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

086/22 086/23 650 zł***, 1470 zł**
2090 zł*, 2130 zł

087/22 087/23 650 zł***, 1470 zł**
2090 zł*, 2130 zł

* członkowie PTTK,
** dzieci do lat 13 z rodzicami (2 os. dorosłe)
*** dzieci do lat 2 z rodzicami (2 os. dorosłe)

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 9 noclegów, 8 obiadokolacji, 1 kolacja (w dn. 7), ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

OPIS ZAKWATEROWANIA W BUŁGARII: Hotel *** w miejscowości Słonecz-
ny Brzeg lub Kiten; pokoje 2 osobowe z łazienkami (ew. + dostawka dla dzie-
ci), dostępne są również apartamenty dla 4 – 5 osób (2+2 lub 2+3), wyposa-
żenie pokoi: TV, klimatyzacja, lodówka; infrastruktura – do dyspozycji gości: 
zewnętrzny basen, plac zabaw dla dzieci, restauracja – bar. Wyżywienie (wg 
programu) w formie bufetu. W Kiten znajdują się 2 piaszczyste plaże, północ-
na i południowa, obie mniej więcej w tej samej odległości od hotelu 450 m. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 45 EUR/os.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny do-
kument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzanych 
obiektów może ulec zmianie. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Sozopol i Rezerwat rzeki Ropotamo – 25 EUR/
os. (wycieczka realizowana przy min. 20 os.). Burgas – Laguna błotna przy je-
ziorze Atanasovskim – kąpiele błotne i solankowe – 25 EUR/os. (wycieczka re-
alizowana przy min. 20 os.). Wycieczka do Istambułu – 60 EUR/os. (wycieczka 
realizowana przy min. 30 os.).

INDYWIDUALNIE (zgłoszenia na miejscu): 
Jeep Safari w górach Stara Płanina (lub Strandża) z obiadem – 45 EUR/os.

1 11

BUŁGARIA – TURCJA

PROGRAM:
1 dzień:  wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 17.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. 

2 dzień: kontynuowanie podróży do Bułgarii. W godzinach popołudniowych 
zakwaterowanie w hotelu w okolicach miejscowości Słoneczny Brzeg – Kiten. 
Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Fakultatywnie – wycieczka do Burgas: Morski Park, Port. Mineralni Bani (Aquae 
Calidae Thermopolis) jedne z największych w świecie termy z VI w p.n.e. Odwie-
dzali je imperatorzy i carowie a sułtan Sulejman Wspaniały wybudował tu łaźnię, 
która jest całkowicie zrekonstruowana. Laguna błotna przy jeziorze Atanasov-
skim – kąpiele błotne i solankowe (jak w Morzu Martwym), plażowanie. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Fakultatywnie – wycieczka do Istambułu. Wyjazd z Bułgarii ok. godz. 22.00. Przy-
jazd do Istambułu w godzinach porannych (dnia następnego). Przejazd ulicami 
miasta – część azjatycka: Most Mehmeda Zdobywcy, Bosfor; część europejska: 
Wieża Galata, Złoty Róg, Rumeli Hisarı – osmańska forteca. Dalsze zwiedzanie 
miasta pieszo m.in. Błękitny Meczet, Hagia Sofia Hipodrom, Obelisk egipski, 
kolumna Konstantyna, Fontanna niemiecka, Wężowa Kolumna, Cemberlitas Ha-
mamı, Kryty Bazar (Kapalicarsi) – jest jednym z największych obiektów tego typu 
w Turcji, zajmuje powierzchnię ok. 30 hektarów to blisko 60 ulic na których znaj-
duje się ok. 3500 sklepików. Czas wolny na zakupy. Możliwość indywidualnego 
zwiedzenia Pałacu Topkapi. Dla chętnych (koszt dodatkowy) – rejs statkiem po 
Bosforze – to cieśnina oddzielająca Europę i Azję o długości 32 km. Łączy Morze 
Marmara z Morzem Czarnym. Dzięki tej wycieczce zobaczysz rozległą 3000-letnią 
metropolię z jej okazałą architekturą: Wieża Galata, pałac Topkapi, Hagia Sophia, 
Błękitny Meczet, XIX dzielnica Ortakoy – symbol tolerancji religijnej miasta, Most 
Bosforski. W godzinach popołudniowo-wieczornych (ok. 18.00) wyjazd w drogę 
powrotną do Bułgarii. Planowany powrót do hotelu w godzinach nocnych.

6 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. W godzinach popołudniowo-wie-
czornych przejazd do Nesebyru (UNESCO) – miasto założone przez Turków 3 tys. 
lat temu – zachowane zabytki z XI-XIV w.: wąskie uliczki, liczne cerkwie, turec-
ka łaźnia, rzymskie i bizantyjskie mury obronne. Bułgarski Wieczór: przejazd do 
podnóża gór Stara Płanina do tradycyjnej restauracji: kolacja, program folklory-
styczny - rozrywkowy, muzyka na żywo do tańca. Powrót do hotelu ok. północy. 
Nocleg.

8 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Fakultatywnie – wycieczka do Sozopola i Rezerwatu rzeki Ropotamo – przejażdż-
ka łódką po rezerwacie. Czas wolny – plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

9 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

10 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd (z przerwami 
na toaletę i posiłek) przez Rumunię i Węgry.

11 dzień: kontynuowanie podróży przez Słowację. Planowany przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 10.00 

Kierunek Orient

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WYPOCZYNEK + FAKULTETY

  DLA CHĘTNYCH

• MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZENIA 

   ISTAMBUŁU
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8

CHORWACJA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja, nocleg tranzytowy. 

2 dzień: śniadanie, przyjazd do Plitvic – spacer po Parku Narodowym Plitvickie 
Jeziora (UNESCO) obejmującym 16 szmaragdowo-turkusowych jezior połączo-
nych malowniczymi wodospadami i kaskadami. Położony tarasowo na długości 
7 km nad rzeką Korana, otoczony jest lasami i kamiennymi wzgórzami. Przejazd 
kolejką turystyczną i rejs statkiem po jeziorze Kozjak. Przejazd w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, Split – zwiedzamy m.in.: Pałac Dioklecjana, Katedra św. Duja-
ma, Świątynia Jupitera, Trogir – miasteczko atrakcyjnie położone na niewielkiej 
wyspie zwane „Chorwacką Wenecją”, Veprice – Sanktuarium Matki Boskiej z Lour-
des. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, czas wolny lub fakultatywnie całodzienny rejs statkiem na 
wyspę lawendy Hvar oraz Półwysep Peljeśac (z grillowaną rybą, winem, rakiją). 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

109/22 109/23 1590 zł*, 1640 zł

110/22 110/23 1780 zł

111/22 111/23 1750 zł*, 1780 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WIZYTA W BOŚNI I HERCEGOWINIE

• REJSY STATKAMI

Słoneczna Dalmacja 2

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3 os. 
z łazienkami) – zakwaterowanie (poza noclegiem tranzytowym) np.: na Riwie-
rze Makarskiej, na Wybrzeżu Dalmatyńskim oraz w Medjugorje, wyżywienie: 
6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: całodzienny rejs statkiem (z grillowaną rybą, 
winem, rakiją) stanowi koszt dodatkowy 35 EUR/os.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 90 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Kolejność zwiedzanych 
obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny 
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

5 dzień: śniadanie, Dubrownik (UNESCO), gdzie każdy budynek jest zabytkiem: 
Pałac Rektorów, Stradun, mury miejskie, klasztor franciszkanów z najstarszą czyn-
ną apteką z 1317 r., Pałac Sponza, Słup Orlanda, katedra NMP, kościół św. Błażeja 
– patrona miasta, studnia Onufrego. Ston – najdłuższy ciąg fortyfikacyjny w Euro-
pie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd do Mostaru, zwiedzanie: starówka Kujundziluk, me-
czet, dom Biśćevića. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Medjugorje – Góra 
Objawień (bez wyjścia), kościół św. Jakuba. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry. 

8 dzień: przejazd przez Słowację do Polski. Planowany powrót do Rzeszowa ok. 
godz. 8.00. 
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*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 7 noclegów [1 nocleg tranzytowy, 6 w hotelu **/*** (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami)], wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  wycieczka do Albanii – 45 EUR/os. (wycieczka 
realizowana przy min. 20 os.).  Rejs po Zatoce Kotorskiej – 45 EUR/os. (wy-
cieczka realizowana przy min. 20 os.).   

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 80 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Parasol z dwoma leżakami 
na plaży 7 EUR/dz. (dla chętnych).  Rejsy statkiem odbywać się będą wyłącznie 
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolej-
ność zwiedzania może ulec zmianie.

9

CZARNOGÓRA

PROGRAM:
1 dzień:  wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. Obiadokolacja, 
nocleg tranzytowy.  

2 dzień: śniadanie, kontynuowanie jazdy. Przejazd Kanionem Moraca, Monastyr 
Moracy. Podgorica – przejazd przez stolicę oraz wzdłuż Parku Narodowego Je-
zioro Szkoderskie – największego na Półwyspie Bałkańskim. Przejazd do nadmor-
skiej miejscowości Ćanj – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, Bar – spacer wzdłuż wybrzeża – największego portu Czar-
nogóry, dworek króla Mikołaja, tzw. Topolica otoczony egzotycznym ogrodem, 
Stary Bar – perła architektury, „młodszy brat” włoskiego Bari: brama miejska 
z X-XI w., kościoły św. Katarzyny i św. Venerandy, łaźnia turecka, ruiny katedry św. 
Jerzego, ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt, cytadela. Powrót do hotelu, 
czas wolny – plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wycieczka: taras widokowy nad wyspą św. Stefana (pano-
rama), Cetinje – pradawna stolica Czarnogóry, Njegoseva Biljarda, Monastyr 
ze skarbcem, w którym przechowywana jest ręka Jana Chrzciciela i relikwie św. 
Piotra Cetińskiego. Przejazd do najwyżej położonego mauzoleum na świecie – 
mauzoleum Njegosza w górach Lovćen (Park Narodowy). Zjazd do Kotoru przez 
miejscowość Njegosza – degustacja serów i szynek. Kotor (UNESCO) – wieczor-
ne zwiedzanie miasta, położonego nad Zatoką Kotorską porównywaną często do 
krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście otoczonym murami 
obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra romańska św. Tripuna (z ze-
wnątrz), kościół św. Łukasza przekształcony w cerkiew i kolegiata NMP, studnia 
miejska Karampana. Budwa – nazywana „małym Dubrownikiem” otoczona XV
-wiecznymi murami, zwiedzanie katedry romańskiej z IX w. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: śniadanie, czas wolny – plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie rejs 
statkiem po Zatoce Kotorskiej: wypłynięcie z Zalewu Tivackiego, poprzez Zalew 
Hercegowiński na Morze Adriatyckie. Przepłyniecie łódkami do Błękitnej Groty. 
Posiłek. Następnie przepłynięcie do jedynej sztucznej wyspy na Morzu Adriatyc-
kim – Wyspy Matki Boskiej na Skale, gdzie w miejscu znalezienia obrazu na wysta-
jącej z morza skale usypano wyspę, na której wybudowano świątynię, zwiedzanie 
wyspy. Ostatnim punktem rejsu jest starożytne miasto Kotor – spacer uliczkami 
miasta, czas wolny. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, czas wolny – plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wy-
cieczka do Albanii:  Szkodra – spacer uliczkami miasta; kościół katedralny św. 
Stefana. Kruja – zamek Skanderbega (zewnątrz), bazar – czas wolny (możliwość 
zakupienia pamiątek). Istnieje możliwość rozszerzenia zwiedzania Albanii o Ti-
ranę tylko przy sprzyjających warunkach (m.in.: krótka odprawa graniczna, brak 
blokad i korków na drodze, itp.) Ew.  Tirana – zwiedzanie: Plac Skanderbega, Me-
czet Ethem Beja, Piramida (zewnątrz) – dawne muzeum Envera Hodży. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Bałkańska perełka 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

• ZAKWATEROWANIE 

   W JEDNYM HOTELU

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

 057/22  057/23 1740 zł*, 1770 zł

058/22 058/23 1740 zł*, 1770 zł

092/22 092/23 1850 zł

073/22 073/23 1850 zł

059/22 059/23 1890 zł

060/22 060/23 1810 zł*,1850  zł

061/22 061/23 1740 zł*, 1770 zł

062/22 062/23 1740 zł*, 1770 zł

7 dzień: śniadanie, rejs statkiem na zamkniętą plażę – całodniowy pobyt nad mo-
rzem. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

8 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez: Serbię, 
Węgry. 

9 dzień: przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 
12.00.

1



14

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 22.00. Przejazd trasą: Kraków – Katowice – Ostrawa – Ołomu-
niec – Brno do Pragi. 

2 dzień:  śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mała Strona z Hradcza-
nami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac 
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas wol-
ny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego baroku 
– kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, kamienny Most Karola. Obiadoko-
lacja w restauracji. Czas wolny na Starówce bogato przystrojonej w świąteczne 
dekoracje – zakupy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi – Stare Miasto; Plac Republiki z Wieżą 
Prochową i perłą secesji – Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, 
Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas wolny – możliwość space-
ru po świątecznie udekorowanych uliczkach i placach miasta oraz uczestnictwo 
w Jarmarku Świątecznym; wydarzeniu artystycznym i kulinarnym wprowadza-
jącym w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wieczorne pożegnanie 
z przedświąteczną Pragą; rejs statkiem po Wełtawie połączony z obiadokolacją. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd przez Brno do Ołomuńca. Zwiedzanie miasta zwa-
nego „perłą na zielonej poduszce” z Kolumną św. Trójcy (UNESCO), zegara astro-
nomicznego na wieży ratuszowej, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych 
rynków z fontannami. Jarmark przedświąteczny oferuje specjały serowe, cera-
mikę, ręcznie robioną biżuterię, drewniane zabawki, pacynki, malowane kubki, 
itp. Turyści mogą nabyć specjały z grilla czy typowo czeski streetfood jakim jest 
bramborák (placek ziemniaczany) dobrze doprawiony czosnkiem i kminkiem. 
Ci co to lubią osładzać sobie życie zadowoleni będą ze stoisk z piernikami, pra-
żonymi orzechami czy też trdelníków. Wszystko to w pięknie przystrojonych 
drewnianych chatkach w sąsiedztwie dużej, błyszczącej tysiącami światełek ży-
wej choince przy muzyce na żywo, bo program jarmarku oferuje każdego dnia 
koncerty i przedstawienia. Powrót przez Ostrawę, Katowice, Kraków do Rzeszowa 
w godzinach nocnych (ok. godz. 24.00).

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WSPANIAŁA, ŚWIĄTECZNA

  ATMOSFERA

• DLA MIŁOŚNIKÓW REGIONALNEJ

  KUCHNI  I RĘKODZIEŁA

Adwentowy jarmark w Pradze

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wy-
żywienie: 3 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 600 CZK/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

42

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

229/22 229/23 880 zł

CZECHY
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Ostravę do miasta 
Prostějov, do najstarszej w Europie wytwórni alkoholu (gorzelni) w Czechach, 
której tradycje sięgają 500 lat.  Zwiedzanie zakładu połączone z degustacją wielu 
smacznych likierów i wódek. Przejazd do Brna – miasta będącego stolica Moraw. 
Zwiedzanie rynku z najciekawszymi jego atrakcjami; stary Ratusz, barokowa fon-
tanna Parnas, pomnik św. Trójcy, gotycka Katedra św. Piotra i Pawła. Poznanie ta-
jemnicy pochodzenia słynnego brneńskiego smoka. Obiadokolacja w restauracji. 
Przejazd do Mikulova, zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień:  śniadanie, przejazd do miasta Uherske Hradiště na Morawach. Udział 
w Świętomarcińskim winobraniu na hradeckim rynku (o godz. 11.11); parada 
z udziałem św. Marcina na białym koniu, degustacje win, lokalne kulinarne spe-
cjały i przysmaki.  Przejazd do Velehradu – kolebki chrześcijaństwa Słowian 
i najważniejszego miejsca pielgrzymkowego w Republice Czeskiej. Miejsce jest 
związane z patronami Europy; św. Cyrylem i Metodym. To także pierwsze miejsce, 
które odwiedził papież Jan Paweł II po upadku żelaznej kurtyny w Czechosłowacji 
w 1990 roku. Zwiedzanie  wnętrza urokliwej barokowej, rzymskokatolickiej Bazy-
liki Mniejszej. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Areału Lednicko – Valtickiego parku krajobra-
zowego zwanego „ogrodem Europy”, dawnej posiadłości rodziny Lichtensteinów. 
Zwiedzanie pięknego zamku Lednice – neogotycki obiekt otoczony parkiem 
(UNESCO). Posiadłości te należały do arystokratycznego rodu Liechtensteinów. 
Przejazd do miasta Valtice – zwiedzanie wspaniałego barokowego pałacu (UNE-
SCO). Pałac w centrum regionu winiarskiego budowało stopniowo trzynastu ksią-
żąt, a rezydencja pod względem wyposażenia, zbiorów i bogactwa inwentarza 
mogła w XVIII wieku równać się z samym dworem cesarskim w Wiedniu.  Wizyta 
w Podziemiach Valtickich połączona z degustacją młodego wina w unikatowym 
labiryncie zabytkowych piwnic winnych. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do 
Mikulova, w którym na rynku zdobionym Kolumną Maryjną oraz fontanną Po-
mony odbywają się rokrocznie jarmarki związane ze świętem winobrania. Spacer 
dookoła mikulowskiego zamku. Nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Ołomuniec (UNESCO) – zwiedzanie Ba-
zyliki Mniejszej Nawiedzenia Maryi Panny – barokowego kościoła pielgrzymko-
wego z dwuwieżową fasadą stanowiącą wyraźną dominantę krajobrazu okolic 
Ołomuńca (możliwość udziału w niedzielnej mszy św. o godz.10.30 w pięknej 
ołomunieckiej świątyni). Przejazd do miasta  Frydek-Mistek – zwiedzanie fabryki 
„Marlenka“, która produkuje popularne miodowe torty ciasta i ciastka oraz inne 
miodowe specjały, oparte na oryginalnych staroormiańskich recepturach, znane 
na całym świecie. Ciasta firmy Marlenka są eksportowane do 35 państw świata 
i wciąż zwiększa się zainteresowanie tym produktem. Zwiedzanie unikatowej 
produkcji regionalnego przysmaku połączone z degustacją miodowych torci-
ków. Powrót do kraju przez Ostravę (przejście graniczne ok. godz. 17.00), Kraków 
do Rzeszowa (ok. godz. 22.00). 

* członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• ŚWIĘTO WINOBRANIA

• WYJAZD W DŁUGI WEEKEND

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu/ pensjonacie w Mikulovie /**/*** (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 1500 CZK/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

189/22 189/23 1060 zł*, 1090 zł

CZECHY

Morawy Południowe – 
świętomarcińskie winobranie43
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2

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 3.30. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava, Praga 
(UNESCO) – zwiedzanie: klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem 
Czerninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. 
Wita. Plac Malostranski z perłą praskiego baroku – kościół św. Mikołaja, Kościół 
Karmelitański, kamienny Most Karola. Obiadokolacja w restauracji malostran-
skiej. Wieczorny rejs statkiem po Wełtawie. Przejazd do hotelu, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie Pragi – Królewski Trakt; Stare Miasto, Plac 
Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji – Domem Miejskim, Uniwersytet Ka-
rola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas wolny, 
zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodowym. 
Wyjazd (ok. godz. 14.00) z Pragi w trasę powrotną do kraju. Przyjazd do Rzeszowa 
ok. godz. 24.00. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava do Morawskie-
go Krasu k/Brna – zwiedzanie pięknej Jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepaścią 
Macochy (spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Obiadokolacja w restauracji. 
Przejazd do Pragi – zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO); Dzielnica Mała Strona z Hradcza-
nami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac 
Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita. Czas wol-
ny, zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego baroku – 
kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, kamienny Most Karola. Obiadokolacja 
w restauracji malostranskiej. Spacer po ogrodzie hrabiego Waldsztajna. Wieczor-
ny rejs statkiem po Wełtawie, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie Pragi – Królewski Trakt; Stare Miasto, Plac 
Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji – Domem Miejskim, Uniwersytet Karo-
la, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i Zegarem Orloj. Czas wolny (dla 
chętnych możliwość udziału we mszy św. w j. polskim), zwiedzanie Placu Wacła-
wa z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodowym. Wyjazd (ok. godz. 14.00) 
z Pragi w trasę powrotną do kraju. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00. 

Praga 2 dni

Praga 3 dni

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PIĘKNE ZABYTKI

• KRÓTKI WYJAZD 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PIĘKNE ZABYTKI

• WYJAZD WEEKENDOWY

1

1

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

188/22 188/23 570 zł

190/22 190/23 590 zł

191/22 191/23 620 zł

192/22 192/23 590 zł

193/22 193/23 590 zł

194/22 194/23 590 zł

196/22 196/23 590 zł

197/22 197/23 560 zł

199/22 199/23 590 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

005/22 005/23 870 zł

006/22 006/23 850 zł*, 870 zł

048/22 048/23 850 zł*, 870 zł

049/22 049/23 850 zł*, 870 zł

029/22 029/23 870 zł

050/22 050/23 850 zł*, 870 zł

051/22 051/23 840 zł

030/22 030/23 840 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, nocleg w hotelu**/*** w Pradze (pokoje 2, 3 osobowe z łazien-
kami), wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 800 CZK/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu***/**** w Pradze (pokoje 2, 3 osobowe 
z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 900 CZK/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

3

CZECHY

CZECHY

* członkowie PTTK
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Wrocław, Zgorzelec 
do Frýdlantu. Zwiedzanie jednego z największych i najważniejszych zabytków 
w północnych Czechach. Rozległy, bogato zdobiony zamek renesansowy z ob-
szernymi zbiorami o niezmiernej wartości historycznej i artystycznej łączy w so-
bie dwie cechy architektoniczne: średniowieczny zamek i renesansowy pałac. Ten 
piękny zamek został zbudowany ok. połowy XIII i posiada wieloletnią i fascynu-
jącą historię. Przez jego komnaty przewinęło się wiele ważnych dla tego regionu 
postaci, a w murach odcisnęło swe piętno co najmniej kilka stylów architektonicz-
nych. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień:  śniadanie, przejazd do Szwajcarii Saksońskiej. Bastei wspaniały wi-
dok z punktu widokowego na Dolinę Łaby (wysokość ok. 200 m.). Koenigstein 
– zwiedzanie największej saksońskiej twierdzy górskiej w Europie z XIII wieku 
(nigdy nie zdobytej!) z najgłębszą studnią w Saksonii. Przejazd do Stolpen – 
zwiedzanie zamku, w którym przez 49 lat więziona była hrabina Cosel. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, Szwajcaria Czeska: wyjątkowy zabytek przyrody – Pravčická 
Brána (Prawczicka Brama), spacer na największą naturalną bramę skalną (z pia-
skowca) znajdującą się na naszym kontynencie. Spływ łodziami malowniczym 
przełomem rzeki Kamenice – głęboką doliną rzeczną wyżłobioną erozyjną dzia-
łalnością rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców środko-
wego turonu. To jedna z wielu atrakcji turystycznych Czeskiej Szwajcarii, gdzie 
wzdłuż wodnego biegu rzeki układają się piaszczyste aluwialne osady. Przejazd 
do Děčina – spacer po malowniczym rynku miasta. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd do Drezna, zwiedzanie „miasta baroku”: spacer po 
Starówce, Zwinger – architektoniczny klejnot miasta. Powrót do kraju przez Zgo-
rzelec, Legnicę, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 
03.00 (dnia następnego).

* członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZYRODA + ZABYTKI

• DWA KRAJE

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywie-
nie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

CZECHY – NIEMCY

Szwajcaria Saksońska i Czeska oraz Drezno4

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

052/22 052/23 1040 zł*, 1070 zł

053/22 053/23 1040 zł*, 1070 zł

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 600 CZK/
os. oraz 50 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Spacer 
na Prawczicką Bramę wymaga dobrej kondycji! Sugerujemy również zabranie 
wygodnego i sprawdzonego obuwia. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedza-
nia może ulec zmianie. 
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7

ESTONIA – FINLANDIA – LITWA – ŁOTWA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 22.00, przejazd przez terytorium Polski. 

2 dzień: przekroczenie granicy polsko – litewskiej. Kiejdany – zwiedzanie miasta 
m.in.: zbór kalwiński fundowany przez Radziwiłłów, zespół domów mieszkalnych, 
Stary Rynek z zespołem synagog i Rynek Wielki z ratuszem, czas wolny. Przejazd 
do Szawli – Góra Krzyży, gdzie znajduje się około 150 tys. symboli męki Chry-
stusa. Krzyże wykonane z drewna, proste czy też w formie kapliczek stawiano 
na wzgórzu od czasów powstań narodowych: styczniowego i listopadowego. 
Za czasów Zw. Radzieckiego były oznaką przywiązania Litwinów do katolicyzmu 
i walki o własną tożsamość. Czas wolny – spacer. Przejazd do Rygi – zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, Ryga (UNESCO) – zwiedzanie m.in. Starego Miasta – Zamek 
Ryski, katedra św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bra-
cia”, Koszary Jakuba, mury miejskie, Mała i Wielka Gildia, Conventa Seta, kościół 
św. Piotra, Dom Czarnogłowych, katedra luterańska NMP, czas wolny, obiadoko-
lacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd do Tallinna (UNESCO) – zwiedzanie pięknie położo-
nej stolicy Estonii nazywanej „Perłą Bałtyku” lub „Florencją Północy”. Największe 
wrażenie robi Stare Miasto stanowiące jeden z najciekawszych zespołów archi-
tektury średniowiecznej w Europie. Spacer po średniowiecznej starówce, otoczo-
nej potężnym systemem fortyfikacji miejskich z licznymi wieżyczkami i basztami: 
zamek Toompea – obecnie siedziba parlamentu, Wieża Hermana, średniowiecz-
ny rynek z XIV w. z okazałym ratuszem, cerkiew Aleksandra Newskiego, zespół 
średniowiecznych kamieniczek Trzy Siostry, baszta Gruba Małgorzata, kościół św. 
Olafa z wysoką 140 metrową wieżą, kościół św. Ducha z XIV w. Zwiedzanie kate-
dry Luterańskiej i pałacu Kadriorg. Podziwianie z wzgórza Toompea panoramy 
miasta i portu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie (pakiet), przyjazd do portu, przeprawa promowa do Helsi-
nek – zwiedzanie miasta. Esplanadi – reprezentacyjna ulica miasta skupiająca 
wokół siebie najważniejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Katedrą Luterań-
ską, Sobór Uspienski z bogatym ikonostasem, Pałac Prezydencki, najstarszy targ 
w Helsinkach „Market Squere”, stadion olimpijski, kościół „W skale”. Obiadokolacja 
w Helsinkach. Nocny powrót promem do Tallinna ok. 24.00. Powrót do hotelu na 
nocleg. 

6 dzień: śniadanie, Kieś – zwiedzanie zamku gotyckiego. Przejazd do krainy Li-
wonii – Park Narodowy Gauja zw. Łotewską Szwajcarią; spacer wzdłuż PN do Tu-
raidy (Jaskinia Gutmana i Jaskinia Diabłów). Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, powrót do Polski przejazd przez Łotwę i Litwę. Planowany 
przyjazd do Polski ok. godz. 14.00, Rzeszów ok. godz. 23.45.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

041/22 041/23 1630 zł*, 1670 zł

042/22 042/23 1630 zł*, 1670 zł

043/22 043/23 1630 zł*, 1670 zł

044/22 044/23 1630 zł*, 1670 zł

045/22 045/23 1620 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY PROGRAM

• JEDNA WYCIECZKA – CZTERY KRAJE

Kraje nadbałtyckie 2

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 5 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.  

UWAGA: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, prom oraz inne obligatoryjne opłaty 
100 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy 
wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). 
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

083/22^ 083/23^ 2570 zł

084/22 084/23 2290 zł*, 2320 zł

085/22 085/23 2150 zł
*członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 4.00, przejazd do Kowna – krótki spacer, zobaczymy m.in.: 
kościół bernardynów, Pałac Biskupi, kościół jezuitów, zamek, ratusz, katedra św. 
Piotra i Pawła, Dom Perkuna, obiad. Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg. 

2 dzień:  śniadanie, Ryga – zwiedzanie miasta m.in.: Stare Miasto (UNESCO) – za-
mek ryski, katedra (uważana była za największy kościół w krajach nadbałtyckich), 
zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Mała i Wielka Gildia. 
Przejazd do Tallina – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, Tallin – zwiedzanie miasta (UNESCO) m.in.: Górne Miasto: 
mury obronne z basztą Kiek in de Kök, sobór Aleksandra Newskiego, gotycka ka-
tedra NMP, zamek Toompea, Dolne Miasto: kompleks średniowiecznych kamieni-
czek Kolm Oede zwanych Trzy Siostry, kościół św. Olafa, Dom Bractwa Czarnogło-
wych, Apteka Magistracka, baszta Gruba Małgorzata, przejazd do St. Petersburga, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, St. Petersburg (UNESCO) – zwiedzanie miasta m. in.: Twier-
dza Pietropawłowska, Nabrzeże Uniwersyteckie, Cypel Wyspy Wasilewskiej, Cer-
kiew na Krwi, krążownik „Aurora”, obiadokolacja połączona z wieczorem folklory-
stycznym, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania: Ermitaż (Pałac Zimowy), Ławra Aleksandra 
Niewskiego, plac i Sobór św. Izaaka, Peterhof – dawna rezydencja carska, miasto 
parków, pałaców i fontann, zwiedzanie Dolnego Parku, obiadokolacja. Nocleg. 
Dla chętnych: nocne zwiedzanie miasta m.in.: zwodzone mosty – objazd autoka-
rem / koszt dodatkowy/. 

6 dzień: śniadanie, przejazd do Carskiego Sioła (Puszkin) – kompleks pałaco-
wo-parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja carów (pałac Katarzyny, Bursz-
tynowa Komnata), spacer po parku. Przejazd do Estonii. Obiad/obiadokolacja. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg. 

7 dzień:  śniadanie, przejazd do Wilna, po drodze krótkie zwiedzanie Tartu. Prze-
jazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, Wilno – zwiedzanie: Stare Miasto (UNESCO), Ostra Brama, 
kościół św. Teresy, Pl. Ratuszowy i Katedralny, kościół św. Anny, pomnik A. Mic-
kiewicza, Uniwersytet, kościół św. Piotra i Pawła na Antykolu. Powrót do Polski 
– przejazd nocny przez terytorium Polski. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 
godziny 02.30 (dnia następnego). 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• ZJAWISKO BIAŁYCH NOCY

• JEDNA WYCIECZKA – CZTERY KRAJE

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

ESTONIA  – LITWA – ŁOTWA – ROSJA

St. Petersburg – „Białe noce”^
84

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 os. z łazienkami), wy-
żywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: ^zjawisko „Białe noce” dotyczy tylko pierwszego terminu wycieczki!
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, bilety na środki komunikacji miejskiej, przewod-
nicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty 180 EUR/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny 
min. 180 dni paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

WIZA: wnioski wizowe należy wypełniać wyłącznie elektronicznie, w języku 
rosyjskim bądź angielskim i wydrukować za pomocą strony internetowej: 
http://electronic-visa.kdmid.ru. Do wniosku wizowego należy dołączyć ko-
lorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w formie cyfrowej, 
o pojemności 20-35 kb, w formacje JPEG, o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez 
ramek,  z marginesem górnym minimum 2 mm, wykonane na jasnym, jedno-
litym tle, na wprost, z otwartym oczami, twarzą nieprzysłoniętą włosami, bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, 
zamkniętymi ustami, dobrej jakości, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu 
stron od wierzchołka głowy do ramion, tak aby twarz zajmowała 70-80% fo-
tografii. Istnieje możliwość skorzystania z pośrednictwa BP PTTK Rzeszów – 
opłata dodatkowa wynosi 90 PLN/osobę. Szczegółowe informacje zostaną 
przekazane drogą elektroniczną na ok. 30 dni przed rozpoczęciem wyciecz-
ki., w tym formularz wizowy, który należy wypełnić i dostarczyć do biura na 
25 dni przed rozpoczęciem imprezy wraz ze zdjęciem zgodnym z wymogami. 
Błędy we wniosku wizowym lub niezgodna z wytycznymi fotografia będą 
podstawą do odmowy wydania wizy lub jej anulowania na granicy. Brak lub 
anulacja wizy będzie równoznaczne z rezygnacją z imprezy zgodnie z OWU.
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7

FRANCJA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Polskę (obiad przed granicą niemiecką) 
i Niemcy. Planowany przyjazd do hotelu w Niemczech w godzinach wieczornych, 
zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Wielkie Księstwo Luksemburg (UNESCO) – zwiedzanie 
miasta m.in.: bastiony na skale Bock, Plac Konstytucji, katedra Najświętszej Marii 
Panny, przejazd do Paryża – Dzielnica Montmartre (spacer od Placu Pigalle przez 
Wzgórze Montmartre do Moulin Rouge): Plac Pigalle, Rue des Martyrs, Marché St 
Pierre, Bazylika Sacre Coeur, Kościół św. Piotra, Plac Artystów du Tertre, Moulin 
Rouge. Czas wolny – obiadokolacja, przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem przez najpiękniejsze place Paryża: Plac 
Bastylii z nowoczesnym gmachem opery, Plac Vendome z hotelem Ritz, domem 
w którym mieszkał i zmarł Fryderyk Chopin, kolumna z posągiem Napoleona, Plac 
Republiki, Plac Zgody (Place de la Concorde) z 3200-letnim obeliskiem z Luksoru. 
Awangardowe Centrum Pompidou i słynna fontanna Strawińskiego oraz dzielni-
ca Les Halles, wjazd na wieżę Eiffla (opcjonalnie), czas wolny – obiadokolacja. Pa-
ryż nocą – rejs statkiem po Sekwanie. Powrót w miejsce zakwaterowania, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Wersal (UNESCO) – zwiedzanie kompleksu pałacowego, spa-
cer po ogrodach. Powrót do Paryża i c.d. zwiedzania: Dzielnica Łacińska: Pałac 
Luksemburski, Pantheon – w krypcie spoczywa m.in.: Maria Skłodowska-Curie, 
College de France w którym wykładał Adam Mickiewicz, Bulwary św. Michała, 
wyspa City z katedrą Notre Dame, Pont Neuf – najstarszy most Paryża, Centrum 
Pompidou – centrum sztuki i kultury nowoczesnej, czas wolny, obiadokolacja. Po-
wrót w miejsce zakwaterowania, nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Loary (UNESCO) słynącej z pięknych zam-
ków. Amboise - zamek z kaplicą św. Huberta, w której znajduje się grobowiec 
Leonardo da Vinci. Przejazd do zamku Chenonceau – nad rzeką Cher, często 
nazywany także Zamkiem Dam. Zwiedzanie zamku Chambord – to największy 
z zamków w dolinie Loary, arcydzieło francuskiego renesansu w którym swój 
udział miał prawdopodobnie Leonardo da Vinci. Obiadokolacja, przejazd do ho-
telu, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd środkami komunikacji miejskiej, Luwr - jedno z naj-
starszych i najważniejszych na świecie muzeów w którym znajdują się dzieła: Ste-
la Naramsina, posągi Gudei, Siedzący skryb, Wenus z Milo, Madonna kanclerza 
Rolin, Mona Lisa, Oszust z asem karo, Zbuntowany niewolnik. Muzeum d’ORSAY 
z obrazami największych impresjonistów: Claude Monet - Maki w pobliżu Argen-
teuil 1873, Édouard Manet - Śniadanie na trawie 1863, Eugène Burnand - Ucznio-
wie Piotr i Jan idący do grobu w poranek wielkanocny 1898. Obiad, czas wolny, 
w godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przejazd przez terytorium Nie-
miec. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

054/22 054/23 1520 zł*, 1560 zł

055/22 055/23 1490 zł

114/22 114/23 1520 zł*, 1560 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• BOGATY, ATRAKCYJNY PROGRAM

• ZNANE MUZEA I SŁYNNE OBIEKTY

• REJS NOCĄ PO SEKWANIE

Paryż i zamki nad Loarą 3

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów (pokoje 2,3 os. z łazienkami) [1 noc-
leg w hotelu w Niemczech, 4 noclegi w Paryżu lub okolicy Paryża w hote-
lu **/***], wyżywienie: 5 śniadań, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

UWAGA: Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej, lokalni przewodnicy oraz inne 
obligatoryjne opłaty 180 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 
PLN/os. Dodatkowo dla chętnych - opcjonalnie: wyjazd na wieżę Eiffla (III po-
ziom): ok. 25 EUR/os.
Dopłata do 4 obiadokolacji i 2 obiadów stanowi koszt dodatkowy 380 PLN/
os. Posiłki w Paryżu są w restauracji samoobsługowej i obejmuje: przystawki, 
dania główne oraz deser (każde danie do wyboru z kilku pozycji). Napoje do 
obiadokolacji są dodatkowo płatne.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

7 dzień: przyjazd do Polski ok. godz. 9.00, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 
godz. 18:00.
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

072/22 072/23 2310 zł*, 2360 zł

195/22 195/23 2310 zł*, 2360 zł
*członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Słowację, Węgry. Krótkie zwiedzanie 
Belgradu (jeśli czas pozwoli). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień:  śniadanie, przejazd do Skopje – krótkie zwiedzanie stolicy Macedonii 
m.in.: najstarsze i najpiękniejsza część miasta Stara Čaršija czyli Stare Targowisko, 
Kamienny Most, cerkiew, miejsce urodzenia i pomnik Matki Teresy. Przejazd do 
Grecji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przejazd do Delf (UNESCO) – zwiedzanie świętego miejsca 
starożytnych Greków – Święty Krąg, gdzie słynna Pytia przepowiadała przyszłość, 
Źródło Kastalskie, Tolos, muzeum. Przejazd na Peloponez, zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Myken (UNESCO) – stolica Atrydów – słynna Bra-
ma Lwic, Grób Agamemnona, muzeum, przejazd do Nafplio – spacer po starej 
stolicy, przejazd do Epidauros (UNESCO) – największy i najlepiej zachowany 
amfiteatr grecki. Wieczór grecki połączony z obiadokolacją. Powrót do hotelu, 
nocleg. 

5 dzień: śniadanie, Ateny – zwiedzanie miasta: wzgórze Akropolu (UNESCO) 
w tym – Partenon, Propyleje, Świątynia Nike, Erechtejon z Kariatydami, Muzeum 
Akropolu, marmurowy Stadion Olimpijski, zmiana warty przed Parlamentem, Łuk 
Hadriana. Wyjazd w stronę Riwiery Olimpu po drodze postój w Termopilach przy 
pomniku króla Sparty Leonidasa, który na czele 300 Spartan zatrzymał perską 
armię. Przejazd na Riwierę Olimpską. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.  

6 dzień:  śniadanie, Dion – stolica starożytnej Macedonii. Wycieczka do miastecz-
ka położonego u stóp potężnego masywu górskiego i otoczonego ścisłą ochroną 
Parku Narodowego Góry Olimp – Litohoro – przejście odcinkiem wąwozu w kie-
runku Olimpu. Popołudniowy odpoczynek na plaży. Obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, wycieczka do Kalambaki, po drodze postój w Wąwozie Tembi 
poświęconemu Apollinowi, sanktuarium św. Paraskewi. Zwiedzanie Meteorów 
(UNESCO) – bizantyjskie klasztory na niedostępnych skałach, wizyta w wytwórni 
ikon i pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, czas wolny – całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiado-
kolacja, nocleg. 

9 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Polski z przerwą na krótkie zwiedzanie 
Salonik. Przejazd przez: Macedonię i Serbię z przerwą na obiad. Kontynuowanie 
podróży.

10 dzień: przejazd przez Węgry i Słowację. Planowany powrót do Polski ok. godz. 
9.30, Rzeszów ok. godz. 11.00.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• MNOGOŚĆ ZABYTKÓW UNESCO

• WIECZÓR GRECKI

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 8 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 i 3 osobowe z ła-
zienkami), wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji (w tym jedna połączona 
z wieczorem greckim), 1 obiad na trasie powrotnej w dn. 9, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy, dopłata do wieczoru greckiego oraz inne 
obligatoryjne opłaty 170 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 
PLN/os. Opłata za klimatyzację w hotelu – koszt dodatkowy ok. 6 EUR/doba/ 
za pokój.  Leżaki oraz parasole na plaży – dostępne przy zamówieniu napoi. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

GRECJA

Starożytne tajemnice105



22

9

GRUZJA

PROGRAM:
1 dzień: zbiórka i wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grot-
tgera) o godz. 12.30, na trasie przejazdu czas wolny na posiłek/obiad/ we wła-
snym zakresie [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny].  Godz. 19.50 - spotkanie 
z pilotem wycieczki na lotnisku (Warszawa – Lotnisko Chopina (Okęcie), odprawa 
bagażowo-paszportowa. Ok. godz. 22.20 wylot do Gruzji liniami LOT.

2 dzień: ok. godz. 04.00 przylot do Tbilisi, transport z lotniska do hotelu, od-
poczynek, śniadanie. Zwiedzanie zabytków przepięknej stolicy Gruzji: cerkwi 
Cminda Sameba (XX w.), twierdzy Narikala (VI–VIII w.), cerkwi Anczischati (V–
VI w.), Metechi (XIII w.) i Sioni (XI–XII w.) oraz łaźni siarkowych, w tym słynnej łaźni 
Orbeliani (XIX w.). Wjazd kolejką gondolową pod pomnik Kartlis Deda – Mat-
ki Gruzji (XX w.). Czas wolny. Zwiedzanie tbiliskiej starówki i zabytków przy alei 
Rustawelego: pomnika św. Jerzego, byłego gmachu parlamentu, opery w stylu 
orientalnym, teatru, filharmonii, cerkwi Kaszweti i dawnego pałacu gubernatora 
Kaukazu. Obiadokolacja w restauracji z tańcami i muzyką na żywo. Zakwaterowa-
nie w hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wyprawa malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną do Stepanc-
mindy (Kazbegi) na spotkanie z wygasłym wulkanem – górą Kazbek (5033 m 
n.p.m.). Po drodze zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVI-XVII w.), położonej nad 
turkusowymi wodami zbiornika Zhinvali i wjazd terenówkami do położonego na 
wysokości 2170 m n.p.m. klasztoru Cminda Sameba (XIV w.), skąd widać ośnie-
żony szczyt Kazbeku. Powrót do Tbilisi z obiadokolacją na trasie, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wyjazd do pobliskiej Mcchety (UNESCO), dawnej stolicy Iberii 
kaukaskiej. Podjazd do monastyru Dżwari (VI-VII w.), skąd rozciąga się piękna pa-
norama miasta oraz rzek Mtkwari i Aragwi. Wizyta w katedrze Sweti Cchoweli 
(XI w.), zwanej gruzińskim Wawelem oraz słynącej z zabytkowych artefaktów reli-
gijnych i wspaniałych fresków. Czas wolny. Zwiedzanie żeńskiego klasztoru Sam-
tawro (IV w.) z grobami władców, którzy w imieniu narodu gruzińskiego przyjęli 
w 337 r. chrzest. Przejazd do skalnego miasta Uplisciche (V w. p.n.e.), dawnej sie-
dziby władców i ośrodka przedchrześcijańskiego kultu. Wizyta w Gori, słynącym 
jako miejsce urodzenia Józefa Stalina. Przejazd przez Tunel Suramski do Kutaisi, 
jednego z najstarszych na świecie zespołów urbanistycznych (XVII-XV w. p.n.e.), 
z którym wiążą się legendy o Jazonie i Prometeuszu. Obiadokolacja. Czas wolny, 
dla chętnych spacer do centrum miasta, gdzie warto zobaczyć teatr i fontannę z 
reprodukcjami rzeźb sprzed 5000 lat. Przejazd w miejsce zakwaterowania, nocleg.

5 dzień: śniadanie, zwiedzanie siedziby parlamentu (od 2012 r.) i katedry Bagrati 
(VI w., rekonstrukcja w XX w.) w Kutaisi oraz zespołu klasztornego w pobliskim 
Gelati (XII-XIII w.). Poznawanie trzech cerkwi i budynku Akademii Nauk, w którym 
studiowali wybitni myśliciele gruzińscy i greccy i gdzie pochowano króla Dawida 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

143/22 143/23 4580 zł

148/22 148/23 4470 zł*, 4530 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• REGIONALNE WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZELOTY LINIAMI LOT W CENIE

• ATRAKCYJNY, BOGATY PROGRAM

Na pograniczu Europy i Azji

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 60% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: bilety lotnicze na przelot liniami LOT 
(rejs kursowy) [Warszawa – Tbilisi – Warszawa], opieka pilota, 7 noclegów 
w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań (w tym 
1 w formie suchego prowiantu), 7 obfitych obiadokolacji z winem (przeważ-
nie w lokalnych restauracjach) w tym supra z zespołem i tamadą, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (30.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu (oprócz Muzeum Stalina w Gori), lokalni przewodnicy oraz inne 
obligatoryjne opłaty 80 USD/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
26 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamo-
ści (dowód osobisty lub paszport). Podane przez państwa imiona i nazwiska 
muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie. Kolej-
ność zwiedzania może ulec zmianie.

OPŁATY OPCJONALNE (koszt dodatkowy):
transfer: Rzeszów – Warszawa – Rzeszów – 200 zł/os.

INFORMACJE ODNOśNIE BAGAżU: w cenie biletu jest bagaż rejestrowany 
(przewożony w luku bagażowym): wymiary nie mogą przekroczyć 158 cm 
(jest to suma wymiarów wysokość + szerokość + głębokość), max waga 23 kg, 
oraz bagaż podręczny: wymiary: 55 cm x 40 cm x 23 cm, max waga 8 kg. Do-
datkowo w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny pasażer może zabrać 
ze sobą torebkę damską lub torbę męską lub laptopa (wymiary 40 cm x 35 cm 
x 12 cm). Szczegółowe informacje na temat bagażu rejestrowanego, podręcz-
nego, nadbagażu, bagażu dodatkowego i opłatach dostępne są na stronie 
internetowej: https://www.lot.com/pl/pl/bagaz

1
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 04.30. Przejazd do Wilna trasą: Kowno – zwiedzanie miasta 
m.in.: zamek, ratusz, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień:  śniadanie, zwiedzanie Wilna (UNESCO) m.in.: katedra z kaplicą królew-
ską, kościół św. Anny, muzeum A. Mickiewicza, Ostra Brama, kościół św. Teresy, 
cerkiew św. Ducha, Uniwersytet Wileński, pałac prezydencki, ulica Zamkowa, ba-
rokowy kościół św. Kazimierza, ratusz, cerkiew Platnicka, czas wolny, kościół św. 
Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Troki – zwiedzanie gotyckiego zamku Wielkich Książąt Litew-
skich, położonego na jeziornej wyspie, otoczonego murem i okrągłymi basztami, 
czas wolny – możliwość zakupów i spożycia kibinów (karaimskie pierożki z mię-
sem). Druskienniki – spacer z krótkim zwiedzaniem uzdrowiska. Przejazd do Pol-
ski ok. godz. 15.00, Rzeszów ok. godz. 01.00 (dnia następnego).

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE  W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• WAŻNE MIEJSCA

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

LITWA

Wilno – Troki – Kowno31

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

133/22 133/23 750 zł*, 780 zł

134/22 134/23 750 zł*, 780 zł

135/22 135/23 750 zł*, 780 zł
*członkowie PTTK

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu **/*** w Wilnie lub okolicy (pokoje 2 os. 
z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz inne obligato-
ryjne opłaty 40 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

IV Budowniczego, gruzińskiego Kazimierza Wielkiego. Wyprawa do zjawiskowej 
Jaskini Prometeusza. Przejazd nad Morze Czarne. Spacer po urokliwym ogrodzie 
botanicznym (XIX w.) w Batumi. Czas wolny i obiadokolacja w restauracji w ku-
rorcie Batumi. Wieczorny koncert przy tańczących fontannach, przejazd w miej-
sce zakwaterowania, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Spacer nadmorskim bulwarem do 
portu i Wieży Alfabetu – imponującej rzeźby przedstawiającej gruziński alfabet. 
Wyjazd do Sarpi, najdalej wysuniętego na zachód punktu Gruzji, skąd po turec-
kiej stronie widać meczet z minaretem. Powrót przez Gonio i zwiedzanie twier-
dzy rzymskiej z II w. p.n.e. (fortecy Gonio, dawniej Apsaros), będącej legendar-
nym miejscem pochówku apostoła Macieja. Obiadokolacja w Batumi, nocleg.

7 dzień: śniadanie, wyjazd do miasta Achalciche, które było siedzibą rosyjskie-
go garnizonu i miejscem zsyłki polskich żołnierzy po powstaniu styczniowym. 

Po drodze wizyta w uzdrowiskowej miejscowości Bordżomi. Spacer po pięknym 
parku zdrojowym (XX w.) i degustacja wyśmienitej, uzdrawiającej wody mineral-
nej prosto z ujęcia. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Achalciche, zakwa-
terowanie, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, wyjazd do fenomenu średniowiecznego budownictwa: mia-
sta Wardzia (XII–XIII w.), wydrążonego w skałach do wysokości 1300 m n.p.m. 
Po drodze zwiedzanie ogromnej, owianej legendą Aleksandra Macedońskiego 
twierdzy Chertwisi (II–XII w.) i średniowiecznego targu niewolników. Przerwa 
kawowa i przejazd do Tbilisi. Obiadokolacja w restauracji na trasie. Zakwatero-
wanie, odpoczynek - nocleg.

9 dzień: śniadanie w formie suchego prowiantu. O godzinie 01.45 – wyjazd na 
lotnisko, ok. godz. 04.55 – wylot do Warszawy, o godz. 6.40 czasu polskiego – 
lądowanie. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 12.40 (opcjonalnie).
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5

MALTA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 07.30 [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny]. Godz. 11.00 
– spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Katowice - Pyrzowice), odprawa ba-
gażowo-paszportowa. 13.15 – 15.50 Przelot na Maltę liniami Wizz Air. Przejazd au-
tokarem do portu Marsaxlokk – wizytówka Malty, spacer wśród łodzi rybackich 
zwanych „luzze”, czyli oczy Ozyrysa (namalowane na burtach zapewniają dobry 
połów), panorama Morza Śródziemnego z klifów Dingli. Przejazd do hotelu, za-
kwaterowanie, obiadokolacja (opcjonalnie). Nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Błękitnej Groty - rejs łodziami (rejs uzależniony 
jest od stanu morza), przejazd do Hagar Qim (UNESCO), zwiedzanie kompleksu 
świątyń sprzed 5 tys. lat. Przejazd do Rabat – wizyta w Katakumbach św. Paw-
ła i dawnej stolicy Malty – Mdina, zwana „cichym miastem” – spacer po pełnym 
tajemniczego klimatu starym mieście do średniowiecznej cytadeli, czas wolny. 
Przejazd do Mosta i zwiedzanie bazyliki NMP (wzniesiona na wzór rzymskiego 
Panteonu). Powrót do hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie). Nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do portu St.Paul, rejs katamaranem Sea Adventure 
na wyspę Comino – czas wolny w Błękitnej Lagunie, możliwość kąpieli. Rejs na 
wyspę Gozo, przejazd autokarem do Victorii (Rabat) – stolicy wyspy, spacer po 
starym mieście do średniowiecznej cytadeli i katedry NMP, czas wolny. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie). Nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Mellieha, wizyta w sanktuarium NMP, grota i ka-
plica nad grotą. Przejazd do Wioski Popey’a (panorama z klifu), następnie transfer 
na jedną z najpiękniejszych piaszczystych plaż Malty – Golden Beach. Powrót do 
hotelu komunikacją publiczną, obiadokolacja (opcjonalnie). Nocleg.

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy wyspy „muzeum pod 
gołym niebem”, Valetta (UNESCO), Triq ir-Repubbliki, główna ulica, Ogrody Ba-
rakka wspaniała panorama Wielkiego Portu i Fortów, pałac Wielkiego Mistrza –
dziś rezydencja prezydenta Malty (z zewnątrz), katedra św. Jana (wewnątrz), czas 
wolny. Przejazd na lotnisko – odprawa bagażowo-paszportowa.16.25 przelot do 
Polski (Katowice - Pyrzowice) samolotem Wizz Air. 19.45 transfer autokarem do 
Rzeszowa (opcjonalnie, dodatkowo płatne).

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

206/22 206/23 1890 zł*, 1950 zł

244/22 244/23 2080 zł

245/22 245/23 1890 zł*, 1950 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• PRZELOTY LINIAMI WIZZ AIR W CENIE

• PIĘKNE WIDOKI I ZABYTKI

• ATRAKCYJNY, BOGATY PROGRAM

Wyspa błękitu 2

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 60% wartości imprezy płatna 
do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: bilety lotnicze na przelot liniami Wizz 
Air (rejs kursowy) [Katowice - MLA Luqa], transport miejscowy, opieka pilota, 
4 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śnia-
dania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):  
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 150 EUR/ 
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 26 PLN/os. Podane przez pań-
stwa imiona i nazwiska muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym/
paszporcie. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych osobowych pasażer 
ponosi opłatę 550 PLN. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

INFORMACJE ODNOśNIE BAGAżU: pasażer może zabrać (w cenie biletu) 
na pokład samolotu jeden mały bagaż podręczny - miękką torbę, która zmie-
ści się pod siedzeniem przed pasażerem. Torba musi zamykać się w wymia-
rach (40 x 30 x 20 cm). Przykłady obejmują torebkę, torbę na laptopa i mały 
plecak. Nie można tej torby umieścić w luku nad głową.

OPŁATY OPCJONALNE (koszt dodatkowy): 
transfer: Rzeszów – Katowice – Rzeszów – 200 PLN/os.
4 kolacje (w dn. 1,2,3,4) – 300 PLN/os.
Dopłata do dodatkowego bagażu rejestrowanego: 149 x 119 x 171 cm max 
waga 20 kg – 370 PLN/os. – obie strony lub/i bagaż o wymiarach 149 x 119 x 
171 cm, maks. 10 kg – 272 PLN/os/obie strony. 
Dokładne przepisy dotyczące bagażu na stronie Wizz Air;  
Dodatkowo dla chętnych: wstęp do Aquarium – ok. 13 EUR/os.
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

001/22 001/23 2180 zł*, 2240 zł

227/23 227/24 2180 zł*, 2240zł

228/23 228/24 2180 zł*, 2240 zł
*członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 4.10 [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny]. Godz. 10.30 
– spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Warszawa – Lotnisko Chopina – 
Okęcie), odprawa bagażowo-paszportowa. O godz. 12.35 wylot do Marrakechu 
liniami Wizz Air. Lądowanie w Maroku, transfer do hotelu w Marrakechu, zakwate-
rowanie, kolacja (opcjonalnie). Przejazd wieczorny na plac Jamaa El Fna. Nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Essaouiry – białego, warownego miasta porto-
wego założonego przez Portugalczyków w połowie XV wieku. Spacer po spo-
kojnej medynie objętej patronatem UNESCO, pełnej wąskich, krętych uliczek 
z uroczymi, bielonymi domami, licznymi sklepikami z wyrobami z drewna tui. 
Od lokalnego przewodnika usłyszymy o kulturze Berberów i jej tradycjach oraz 
zobaczymy jak w prowadzonej przez kobiety spółdzielni powstaje słynny olejek 
arganowy. Najpopularniejszym i najbardziej fotogenicznym obiektem, przycią-
gającym rzesze turystów, są masywne fortyfikacje miejskie wzdłuż wybrzeża 
Oceanu Atlantyckiego, skąd rozciąga się wspaniały, iście filmowy widok na Wyspy 
Purpurowe. Obiad (opcjonalnie), czas wolny. Przejazd do Marrakeszu, po drodze 
niecodzienne widoki, jak na przykład kozy na drzewach. Powrót do hotelu, kola-
cja (opcjonalnie), nocleg. 

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie dawnej stolicy imperialnej Maroka, z przerwą 
na obiad (opcjonalnie) – objazd miasta – XII-wieczne mury obronne w Marra-
kechu, które są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tutejsze-
go pejzażu. Obwarowania zbudowane z czerwono-różowej gliny zachowały się 
w niektórych miejscach w nietkniętym stanie. Zobaczymy grobowce bardzo 
ważnej dla miasta dynastii Seadytów. Następnie udamy się do XIX-wiecznego 
pałacu El-Bahia, który jest najbardziej okazałą rezydencją w mieście, potem zo-
baczymy XII-wieczny meczet Al-Kotubija (z zewnątrz) symbol miasta inaczej na-
zywany Meczetem Księgarzy. Posłużył jako wzór dla budowniczych wieży Giralda 
w Sewilli. Spacer po Medynie Starego Miasta, wizyta w starej zielarni – aptece, 
o której w bardzo ciekawy sposób opowie nam przewodnik. Spacer zakończymy 
na sławnym Dżamaa Al-Fna – placu cudów, czarów, treserów, wyrywaczy zębów, 
który wygląda magicznie pod wieczór. Przejazd do hotelu, kolacja (opcjonalnie), 
nocleg.

4 dzień: śniadanie, czas wolny do własnego zagospodarowania np.: w hotelu do 
dyspozycji gości basen, SPA, masaż Hammam (dodatkowo płatne) lub zakupy. 
Obiad i kolacja (opcjonalnie) w hotelu. Nocleg.

Wycieczka fakultatywna dla chętnych: Całodniowa wycieczka przez łańcuch Gór 
Atlasu Wysokiego i przez słynną przełęcz Tizi N’Tichka o wysokości 2260 m. Pod-
czas przejażdżki można zobaczyć wioski berberyjskie rozsiane na zboczach gór 
i słynną Kasbah Aït Ben Haddou (UNESCO). Następnym przystankiem będzie 
Ouarzazate, znany na całym świecie jako marokański Hollywood ze względu na 
słynne filmy, które zostały tam nakręcone, w tym „Klejnot Nilu”, „Jezus z Nazaretu”, 
„Królestwo Niebieskie”, „Mumia”, „Gladiator”, „7 dni w Tybecie”, „Aleksander Wielki” 
oraz „Gra o tron”. Wizyta w Atlas Film Studio w Ouarzazate – największym studio 
filmowym na świecie. W trakcie wycieczki obiad (opcjonalnie). Powrót do hotelu 
kolacja (opcjonalnie), nocleg.

5 dzień: śniadanie, czas wolny, obiad (opcjonalnie) w hotelu. Po południu prze-
jazd na pustynię Agafay do obozu pustynnego, gdzie będzie można przeżyć 
wyjątkowy czas i doświadczyć arabskiej gościnności. Poznamy tradycyjne maro-
kańskie potrawy (kolacja regionalna) i obejrzymy zachód słońca. Dla chętnych: 
możliwość skorzystania z basenu, jazdy na wielbłądzie lub quadem (dodatkowo 
płatne). Powrót do hotelu, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, czas wolny do własnego zagospodarowania np.: w hotelu do 
dyspozycji gości basen, SPA, masaż Hammam (dodatkowo płatne) lub zakupy. 
Obiad i kolacja (opcjonalnie) w hotelu. Nocleg.

Wycieczka fakultatywna dla chętnych: wyjazd do Ourika – dolina ta leży na 
przedgórzu Atlasu Wysokiego. Bogactwo górskiego krajobrazu i lokalnej ludno-
ści, m.in. tarasy skalne na których sadownicy uprawiają swoje ogródki. Kolejnym 
punktem będzie klimatyczne miasteczko Setti Fatma, gdzie w pobliżu wodospa-

ATUTY WYCIECZKI:

• DOM YVES’A SAINT LAURENTA

• EGZOTYCZNE KRAJOBRAZY

• PIĘKNE MIASTA I ZABYTKI

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 60% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w hotelu ***/**** (pokoje 
2 os. z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań, bilety do zwiedzanych obiektów, 
opieka pilota, przewodnik miejscowy, przejazd autokarem turystycznym na 
terytorium Maroka, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (30.000 euro) z włą-
czeniem chorób przewlekłych i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: cena nie zawiera biletów lotniczych; koszt przelotu grupowego 
kształtuje się na poziomie ok. 1100-1500 PLN/os. Bilety zostaną zakupione 
przez biuro PTTK po potwierdzeniu imprezy. Potwierdzenie bądź odwołanie 
imprezy nastąpi najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą podróży. 
Napoje do obiadów i kolacji płatne dodatkowo – wg zamówień. W Maroku 
przyjęte jest zostawianie drobnych napiwków m.in. dla kierowców, kelnerów 
oraz ludzi podczas robienia im zdjęć. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać 
ważny paszport. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – 26 PLN/os. Program 
wycieczki jest ramowy i może ulec zmianie.

OPŁATY OPCJONALNE (koszt dodatkowy): Transfer: Rzeszów – Warszawa – 
Rzeszów – 200 PLN/os.  Wyżywienie 7 obiadów i 6 kolacji – 640 PLN/os. (osoby 
korzystające z wycieczek fakultatywnych obiad mają w trakcie wyjazdu).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Wizyta w SPA: Hammam masaż (ceny od 100 
- 500 DH). Wycieczka do Kasbah Aït Ben Haddou i Ouarzazate – koszt 35 EUR/
os. (min. 15 osób). Wycieczka do Ourika – koszt 20 EUR/os. (min. 12 osób).

INFORMACJE ODNOśNIE BAGAżU (mogą ulec zmianie): bezpłatny bagaż 
podręczny (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm, 10 kg), należy umieścić pod fo-
telem. Dopłata do dodatkowego bagażu rejestrowanego: 149 x 119 x 171 cm 
max waga 20 kg - ok 350 PLN/os/obie strony lub/i bagaż o wymiarach 149 x 
119 x 171 cm, maks. 10 kg – ok 250 PLN/os/obie strony. Dokładne przepisy 
dotyczące bagażu na stronie Wizz Air; https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i
-uslugi/informacje-o-podrozy/bagaz

MAROKO

Egzotyczne królestwo82

dów będzie możliwość odpoczynku i posilenia się w jednej z lokalnych restaura-
cji. Powrót do hotelu, kolacja (opcjonalnie), nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd górami Atlasu Wysokiego, prawdziwym interiorem 
Afryki, do wodospadów Ouzoud. Są to najwyższe naturalne wodospady Północ-
nej Afryki. Przerwa na obiad (opcjonalnie), po drodze niesamowite górskie wido-
ki. Spacer ścieżką do krawędzi wodospadu przy wielopoziomowych kaskadach, 
które spadają z różnych wysokości do naturalnego amfiteatru skalnych skał w ko-
lorze czerwonym. Rejs lokalnym łódkami u stóp wodospadu, przepiękna przyro-
da i lokalni mieszkańcy – małpy Makaki, które gromadzą się nad wodą. Powrót do 
hotelu, kolacja (opcjonalnie), nocleg.

8 dzień: śniadanie, spacer do ogrodów Majorella z domem projektanta mody 
Yves’a Saint-Laurenta, który pokochał miasto Marrakech. Przejażdżka dorożką do 
placu Jamaa El Fnaa. Wykwaterowanie z hotelu. Obiad (opcjonalnie). Przejazd na 
lotnisko, wylot z Marrakechu o godz. 18.05. Przelot do Polski - Warszawa (Okęcie) 
ok. godz. 22.50. Przejazd do Rzeszowa [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny].



26

MOŁDAWIA - RUMUNIA - UKRAINA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd Dworzec PKS ul. Grottgera, godz. 5.00, przejazd do Czerniowiec; 
w drodze Kołomyja – muzeum etnograficzne, spacer od Muzeum Pisanki do 
Ratusza. Czerniowce – zwiedzanie miasta: Ratusz, gmach Banku Państwowego, 
kościół rzymskokatolicki, spacer deptakiem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Rumunii w drodze zwiedzamy malowane klasz-
tory; Patrauti, cerkiew św. Krzyża ze słynną Kawalkadą Konstantyna Wielkiego 
(UNESCO), Dragomirna – obronny monastyr pod wezwaniem Zesłania Ducha 
Św. (arcydzieło sztuki kamieniarskiej XVII w.), Suczawa – zamek, czas wolny.  Za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzamy Jassy, m.in.: cerkiew metropolitarną św. Paraske-
wy, teatr opera z 1896 r. (z zewnątrz), katedra rzymskokatolicka, cerkiew Trzech 
Hierarchów (1639 r.), Pałac Kultury, pomnik Stefana Wielkiego. Przejazd do Kiszy-
niowa - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Cricova (zwiedzanie połączone z degustacją), dolina rzeki 
Raut – fantastyczne zakole rzeki ze skalnym monasterem. Powrót do Kiszyniowa 
– spacer uliczkami miasta. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, Milesti Mici (zwiedzanie połączone z degustacja). Przejazd 
do autonomicznej stolicy Gagauzji – Komratu, a następnie do wsi Besalma – 
muzeum historii i etnografii Gagauzów. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, Akerman (Białogród) – twierdza nad Dniestrem, Szabo – 
wytwórnia win i koniaków (degustacja). Przejazd do Odessy – zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, zwiedzanie Odessy: Stara Giełda, Opera, Nowa Giełda, Scho-
dy Potiomkinowskie, Pałac Woroncowa, Port Morski, rejs statkiem, pasaż handlo-
wy, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

8 dzień: śniadanie, Humań – park Zofiówka, jeden z najwspanialszych ogrodów 
– parków w Europie, stworzony dla pięknej bitynki Zofii (żony Szczęsnego Potoc-
kiego). Przejazd do Winnicy – zakwaterowanie, obiadokolacja. Spacer – spektakl 
„światło i dźwięk” nad rzeką Południowy Bug. Nocleg

9 dzień: śniadanie, powrót do kraju – przejazd trasą: Chmielnicki – Tarnopol – 
Lwów (przerwa na obiad). Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów 
ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

142/22 142/23 2110 zł*, 2160 zł 
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• TRZY KRAJE PODCZAS 

  JEDNEGO WYJAZDU

• WINNICE: ZWIEDZANIE 

  I DEGUSTACJE

Bukowina – Gagauzja

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 8 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalni przewodnicy oraz inne obli-
gatoryjne opłaty 120 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/
os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości - pasz-
port). Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

91
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

074/22 074/23 1390 zł*, 1420 zł

075/22 075/23 1440 zł
*członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Kraków – Katowice – Cieszyn 
do Ołomuńca – miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięk-
nej Starówki z Kolumną św. Trójcy (UNESCO), zegara Orloj na wieży ratusza, ka-
plicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. Czas wolny. 
Przejazd przez Brno, Wiedeń i austriacką Dolinę Dunaju do hotelu w okolicach 
Salzburga, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie miasta Mozarta – Salzburga (UNESCO) m.in. pa-
łac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, Kate-
dra św. Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopac-
two św. Piotra, czas wolny na salzburskiej starówce. Przejazd autostradą alpejską 
do miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee w Bawarii, rejs statkiem na wyspę 
Herreninsel, spacer po urokliwym parku do zamku Herrenchiemsee, największe-
go zamku Ludwika Bawarskiego, będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, 
spacer po ogrodach pełnych fontann, rejs powrotny na stały ląd. Przejazd do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, zamki Ludwika II Bawarskiego; zwiedzanie zamku Linderhof 
otoczonego imponującymi ogrodami łączącymi w sobie style baroku i włoskie-
go renesansu, w którym król spędził sporą część życia. Widok na zamek Hohen-
schwangau, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. Spacer na wzgórze, 
gdzie wśród przepaści i jezior położony jest baśniowy zamek Neuschwanstein. 
Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika II – symbolu zamków bawar-
skich, który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na Most Marii - Marienbrüc-
ke, przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z wo-
dospadem na dnie, czas wolny na zakup pamiątek. Wizyta w centrum uroczego 
alpejskiego miasteczka Füssen, które ze względu na odbywające się w nim musi-
cale na temat króla Ludwika II nazywane jest miasteczkiem musicalowym, spacer 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• SŁYNNY ZAMEK „DISNEY’A”

• OKAZAŁE ZAMKI, PAŁACE 

  I OGRODY

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w gasthofach/hotelu **/*** (pokoje 2 osobowe z ła-
zienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 90 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

NIEMCY

Bawaria i baśniowe zamki5

po starówce położonej na tle skalistych szczytów. Powrót w miejsce zakwatero-
wania, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii – Monachium: spacer po rozle-
głych ogrodach Pałacu Nymphenburg, miejsca narodzin króla Ludwika Bawar-
skiego. 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 księż-
niczka Teresa Kunegunda – córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Kró-
lów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej. Najbardziej znana piwiar-
nia 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 piwa Maßbier podawanego w wielkich litrowych kuflach. Czas wolny na 
monachijskiej starówce. W godzinach wieczornych (ok. godz. 20.00) wyjazd do 
Polski. Przejazd przez Salzburg, Wiedeń, Brno, Ostrawę, Kraków.

5 dzień: planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00.

2
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4

NIEMCY - POLSKA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Brzegu – zwiedzanie Zamku Książąt 
Brzeskich nazywanego „Śląskim Wawelem”. Atrakcją miasta jest m.in.: Muzeum 
Piastów Śląskich, gotycki kościół św. Mikołaja, Rynek z XIV w. z Ratuszem i budyn-
kami posiadającymi ślepe okna (blendy) oraz barokowy kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Przejazd do Jeleniej Góry – zwiedzanie historycznego i malow-
niczego miasta na Dolnym Śląsku. Piękny jeleniogórski Rynek z barokową zabu-
dową i dawną studnią miejską ozdobioną posągiem Neptuna, gotycka świątynia 
pod wezwaniem św. Erazma i Pankracego, średniowieczne fortyfikacje – Brama 
Wojanowska, baszta Grodzka, wieża Zamkowa i fragmenty murów obronnych 
przypominające o długiej historii miasta. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd do Görlitz, granicznego miasta, które posiada nieza-
burzony układ przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. To jedno 
z najpiękniejszych miast w całych Niemczech szczyci się największą ilością od-
restaurowanych zabytków w kraju naszych zachodnich sąsiadów, tworząc mały 
architektoniczny cud – szczęśliwie ocalone, niezniszczone przez wojnę czy klęski. 
Przejazd do Cottbus – miasta z najładniejszym teatrem Europy w stylu secesyj-
nym, dominującą wieżą kościoła „Oberkirche” oraz okazałymi mieszczańskimi 
kamienicami i barokowymi fasadami. Obiadokolacja w restauracji. Wyjazd do 
Forst na Dni Świąteczne Ogrodu Różanego, który otrzymał tytuł najpiękniejsze-
go parku Niemiec. Noc iluminacji świetlnych – romantyczna impreza z muzami, 
aktorami i muzykami pojawiającymi się między pergolami i rzeźbami w różanym 
ogrodzie – wybór Królowej Róż. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przejazd do Hornow – zwiedzanie manufaktury czekolady 
„Confiserie Felicitas” (degustacja i zakupy czekolady belgijskiej). Branitz – zwie-
dzanie Parku Księcia Pücklera. Wycieczka łodzią kanałami rzeki Szprewy w miej-
scowości Burg. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Forst na Dni Świąteczne 
Ogrodu Różanego, w którym podziwiać można ok. 40 000 krzewów różanych 
w ponad 900 odmianach – prawdziwy raj dla miłośników róż. Wieczorna impreza 
„Noc tysiąca świateł”, spacer po bajkowo oświetlonym parku. Powrót do hotelu, 
nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd do miasteczka Weißwasser (Biała Woda). Roman-
tyczna przejażdżka kolejką wąskotorową do  miasta – kurortu Bad Muskau z jego 
wieloma atrakcjami, idyllicznie położonego w dolinie Nysy, wkomponowanego 
w znany na całym świecie Park Księcia Pücklera.  Spacer po Parku Krajobrazowym 
Łuk Mużakowa (geoparku w województwie lubuskim), założonego w celu ochro-
ny szczególnego tworu geologicznego (moreny czołowej) powstałej podczas 
zlodowacenia środkowopolskiego (Odry).  Powrót do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

076/22 076/23 1140 zł*,  1170 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DNI ŚWIĄTECZNE OGRODU RÓŻANEGO

• PRZEJAZD KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ

Dolny śląsk i Ogrody Różane w Saksonii

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami), 
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
włącznie z chorobami przewlekłymi (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obligatoryjne 90 EUR/
os. oraz 30 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy 
wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

103/22 103/23 580 zł**, 640 zł*, 660 zł

106/22 106/23 640 zł*, 660 zł
**członkowie Klubu Seniora, *członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00. Przyjazd trasą Tarnów, Kraków do Pszczyny. Zwiedzanie 
Zamku Hochbergów - najpiękniejszej rezydencji w Śląskiem. Przyjazd do Bielska
-Białej miasta nazywanego „Małym Wiedniem”: zabytkowy, jeden z najpiękniej-
szych w Polsce dworzec – końcowa stacja dawnej Kolei Cesarskiej, teatr wzoro-
wany na wiedeńskim, Starówka – pochyły rynek z kamieniczkami z arkadowymi 
podcieniami, spacer szlakiem wielokulturowym, jedyny w Polsce, pomnik Marci-
na Lutra, pomniki na szlaku bajkowych postaci – Reksia, Bolka i Lolka, Pampali-
niego Łowcy Zwierząt, żabek, Bielskiej Syrenki, Ratusz, secesyjna Sala Redutowa. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przyjazd do Wisły – miasta, w którym mieszka Mistrz Świa-
ta. Spacer ulicą 3 Maja: zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego, Rynek, dom zdrojo-
wy (czekoladowy Adam Małysz). Następnie zwiedzanie Galerii Sportowe Trofea 
Adama Małysza. Przejazd przez Przełęcz Szarcula do Zameczku Prezydenta RP na 
Zadnim Groniu, następnie przejazd do Wisła Czarne – spacer zaporą nad Jeziorem 
Czerniańskim (miejsce, gdzie powstaje rzeka Wisła). Następnie przejazd do Wisły 
Łabajów – na skocznię im. Adama Małysza – wyjazd kolejką krzesełkową. Prze-
jazd do Istebnej; pobyt w Chacie Kawuloka – starodawny dom góralski, obecnie 
muzeum z wystawą zabytkowych sprzętów i instrumentów muzycznych. Obiad 
w restauracji przy Chacie Kawuloka. Wizyta w Muzeum Koronki w Koniakowie 
– podziwianie koronki koniakowskiej, słynnych rękodzieł o ponad 200 letniej 
tradycji, dzięki której Koniaków jest znany na całym świecie. Powrót w miejsce 
zakwaterowania, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przyjazd do Szczyrku, wyjazd kolejką krze-
sełkową na Skrzyczne (1257 m n.p.m.), najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, prze-
piękna panorama na góry. Powrót kolejką do miejscowości lub pieszo szlakiem 
(czas przejścia ok. 1,5 godz.) Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 
(Na Górce). Przejazd do żywca – zwiedzanie Muzeum Browaru założonego przez 
arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga w 1856 roku, z możliwością degusta-
cji piwa lub soku. Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa 
godz. 20.00.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE  W CENIE

• WJAZD KOLEJKĄ NA 

  SKRZYCZNE

• DUŻO MIEJSCOWYCH 

  ATRAKCJI

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika, 2 noclegi w pensjonacie/ hotelu **/*** (poko-
je 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad i 1 obiadokolacja, 
ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 220 PLN/
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.

POLSKA

Beskid śląski3



30

4

POLSKA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Legnicy – zwiedza-
nie miasta m.in.: piastowski zamek, który był pierwszą murowaną warownią na 
ziemiach polskich. Starówka legnicka z barokowym Starym Ratuszem, Kamienice 
Śledziowe tzw. „Śledziówki”, Kościół ewangelicko-augsburski M. Panny. Czas wol-
ny. Przejazd do Bolkowa – zwiedzanie wzniesionego na wzgórzu zamku, powsta-
łego za panowania Bolka I, z jedyną na ziemiach polskich czterokondygnacyjną 
wieżą obronną. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Lwówka śląskiego, gdzie znajduje się browar 
znany z kilkusetletniej tradycji warzenia „lwiego napoju”. Zwiedzanie pomiesz-
czeń browaru, w którym produkowany jest „Lwówek Książęcy”; wyśmienite piwo 
bez dodatków chemicznych, niepasteryzowane, o niepowtarzalnej barwie i sma-
ku. Wizyta w przybrowarnianej izbie pamiątek – zakupy. Zwiedzanie pięknego 
Zamku Czocha, który został wyróżniony w 2012 r. przez miesięcznik National 
Geographic Traveler jako jeden z „7 nowych cudów Polski”. Przejazd do Jeleniej 
Góry – zwiedzanie Rynku otoczonego zespołem zabytkowych rokokowych i ba-
rokowych kamieniczek, klasycystycznego Ratusza z XIII wieku oraz fontanny z ba-
rokowym posągiem Neptuna. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

145/22 145/23 850 zł**, 940 zł*, 970 zł

146/22 146/23 950 zł

222/22 222/23 940 zł*, 970 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• ZNANE ZABYTKI

• WJAZD KOLEJKĄ NA ŚNIEŻKĘ

Karkonosze

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 300 PLN/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

1

3 dzień: śniadanie, przejazd do Karkonoskiego Parku Narodowego - wjazd/
zjazd kolejką krzesełkową na Kopę oraz spacer na szczyt śnieżki – panorama: 
Karkonoszy, Sudetów, części Dolnego Śląska i czeskich Karkonoszy. Przejazd do 
Karpacza – zwiedzanie Świątyni Wang – stanowiącej bezcenne dzieło dawnej 
sztuki nordyckiej, a zbudowanej na wzór łodzi Wikingów bez użycia gwoździ, tyl-
ko za pomocą drewnianych kołków i zaciosów. Przejazd do Kowar. Wizyta w Par-
ku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska – podziwianie wykonanych najnowszymi 
metodami technicznymi miniatur pałaców, zamków, obiektów sakralnych oraz 
starówek miast dolnośląskich. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokola-
cja,nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Zamku Książ - zwiedzanie z ze-
wnątrz trzeciego co do wielkości zamku w Polsce (po zamku w Malborku i Zam-
ku Królewskim na Wawelu). Przejazd do świdnicy – zwiedzanie Kościoła Pokoju, 
zabytek UNESCO, Pomnik Historii, największa drewniana barokowa świątynia 
w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National Geographic”. 
Przejazd do m. Moszna - spacer przestronnym i pięknym krajobrazowo parkiem, 
podziwianie bajkowej architektury zamku (bez zwiedzania wnętrz).  Powrót przez 
Katowice, Kraków do Rzeszowa. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.30. 
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Rzeszowa o godz. 6.00, przejazd trasą: Dębica – Kielce – Piotr-
ków Trybunalski do Łodzi: Manufaktura, Muzeum Fabryki (kompleks poprze-
mysłowy spełniający obecnie funkcje edukacyjne, handlowe i rozrywkowe), 
Muzeum Miasta Łodzi (mieszczące się w XIX - wiecznym pałacu rodziny Poznań-
skich), spacer przez Stare Miasto i ulicę Piotrkowską (jedna z najdłuższych ulic 
handlowych w Europie). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie miasta: Szkoła Filmowa (jedna z najstar-
szych na świecie szkół filmowych), Stacja Radegast (budynek stacji funkcjonował 
jako punkt zaopatrzeniowy dla łódzkiego getta oraz miejsce skąd wywożono 
ludność żydowską do obozów zagłady), oddział Muzeum Tradycji Niepodległo-
ściowych, cmentarz żydowski, obiad we własnym zakresie. Powrót do Rzeszowa. 
ok. godz. 20.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Rzeszowa o godz. 6.00, przejazd trasą: Dębica – Kielce – Piotr-
ków Trybunalski do Łodzi: Księży Młyn, Park Źródliska – historia dawnego im-
perium włókienniczego Karola Scheiblera, Muzeum Pałac Herbsta (przepiękny 
pałac mieszczący kolekcję dawnego malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła arty-
stycznego), Muzeum Kinematografii (jedyne w Polsce chroniące zabytki z dzie-
dziny techniki, sztuki i kultury filmowej), opcjonalna degustacja piwa w Browarze 
Księży Młyn, spacer przez Stare Miasto i ulicę Piotrkowską (jedna z najdłuższych 
ulic handlowych w Europie). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie miasta: Nowe Centrum Łodzi (zrewitalizo-
wany obszar poprzemysłowy) i EC1 (teren pierwszej łódzkiej elektrowni, skupia-
jący funkcje kulturalno – rozrywkowe), Centralne Muzeum Włókiennictwa, Park 
Kultury Miejskiej – przedstawiający tradycyjną zabudowę Łodzi z XIX i początku 
XXw., po godz. 14 obiad we własnym zakresie i powrót do Rzeszowa ok. godz. 
20.00.NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

219/22 219/23 400 zł**, 430 zł*, 450 zł
NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

220/22 220/23 400 zł**, 430 zł*, 450 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

*członkowie PTTK, **członkowie Klubu SenioraWARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 1 nocleg, wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokola-
cja, ubezpieczenie NNW (10.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty w wysokości 
80 PLN/os (Łódź cz. I) / 100 PLN/os (Łódź cz. II). Cena nie zawiera obligato-
ryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy - 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Łódź cz. I Łódź cz. II

2

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Warszawy: Wilanów – zwiedzanie pałacu Kró-
la Jana III i parku. Muzeum Historii Żydów. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Warszawy: cmentarz Powązki 
Wojskowe i Stare Powązki, Belweder, Łazienki Królewskie – park, Stara Pomarań-
czarnia, pomnik Chopina, Pałac Na Wodzie (z zewnątrz). Przejazd pod Uniwer-
sytet Warszawski – spacer Drogą Królewską do Starego Miasta (UNESCO); Grób 
Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Kolumna Zygmunta, Zwiedzanie Zam-
ku Królewskiego z przewodnikiem. Rynek, czas wolny. Obiad, wyjazd w drogę 
powrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa w późnych godzinach wieczornych 
(ok. północy).

Królewska Warszawa

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA, INTENSYWNA 

  WYCIECZKA

• WAŻNE MIEJSCA

1

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

003/22 003/23 410 zł**, 440 zł*, 460 zł

004/22 004/23 440 zł*, 460 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 1 nocleg w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), 
SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne 
opłaty 140 PLN/os.  Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

2 2

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• MUZEA 

POLSKA

POLSKA
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3

3

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Wolsztyna – je-
dyna czynna w Europie parowozownia. Przejazd do Kosieczyna i Chlastawy 
– zwiedzanie dwóch najstarszych w zachodniej Polsce drewnianych kościołów, 
a następnie do świebodzina – największa na świecie statua Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Ośna Lubuskiego – zwiedzanie „Lubuskiego Car-
cassone” – miasta, z zachowanymi niemal w całości średniowiecznymi murami 
miejskimi. Przejazd do Kostrzyna – zwiedzanie pozostałości dawnego Starego 
Miasta i Twierdzy Kostrzyn, zwanymi „Polskimi Pompejami”. Przejazd przez Witni-
cę – zwiedzanie browaru „Witnica” połączone z degustacją tamtejszych piw (lub 
alternatywnie przez Park Narodowy „Ujście Warty” – jedną z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce).  Łagów – wieś o charakterze miejskim malowniczo usy-
tuowana pomiędzy dwoma jeziorami Łagowskim i Trześniowskim, zamek Joan-
nitów z 35-metrową wieżą, Brama Marchijska i Brama Polska. W programie rejs 
statkiem po jednym z najgłębszych jezior w Polsce.  Powrót w miejsce zakwatero-
wania, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, przejazd do Boryszyna – zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego zwanego polską linią Maginota, przejście podziemną trasą tu-
rystyczną.  Przejazd do Międzyrzecza – zwiedzanie zamku Kazimierza Wielkiego 
i muzeum z największą w Polsce kolekcją portretów trumiennych. Powrót przez 
Wrocław, Katowice, Kraków do Rzeszowa. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 
godz. 23.30.

Mazowsze

Na pograniczu 
wielkopolsko – lubuskim

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• ZNANE MIEJSCA

• ZABYTKI, HISTORIA

  I PRZYRODA

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• UROZMAICONY PROGRAM

• REJS STATKIEM, DEGUSTACJE,

   ZAMKI I INNE ATRAKCJE

1

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

002/22 002/23 630 zł**, 670 zł*, 690 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

216/22 216/23 660 zł**, 710 zł*, 740 zł

217/22 217/23 710 zł*, 740 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opła-
ty 160 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 200 PLN/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

POLSKA

POLSKA

*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Pułtuska; XV-wieczny zamek biskupi, spacer 
po rynku pułtuskim, najdłuższym w Europie (400 m), wejście na wieżę widokową. 
Przejazd do Modlina, zwiedzanie Twierdzy Modlin z przewodnikiem. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Sierpca – zwiedzanie z przewodnikiem Skanse-
nu Mazowieckiego. Przejazd do żelazowej Woli – miejsca urodzenia Fryderyka 
Chopina, spacer po parku wokół dworku Chopina. Przejazd do Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Zwiedzanie Skansenu Puszczańskiego (niewielka zagroda) 
we wsi Granica, spacer ścieżką dydaktyczną na skraju puszczy, platforma widoko-
wa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, spacer po Warszawie; Stare Miasto (UNESCO); Plac Zamkowy 
z kolumną króla Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski (z zewnątrz), Rynek, pomnik 
Syrenki, Barbakan. Łazienki Królewskie – park, Stara Pomarańczarnia, pomnik 
Chopina, Pałac Na Wodzie. Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do 
Rzeszowa ok. godz. 22.00. 



33

*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Głogówek – gotycki kościół św. Bartłomieja z 1380 r.; 
gotycka kaplica Oppersdorffów; renesansowy zamek Oppersdorffów – obecnie 
Muzeum Jana Cybisa. Moszna – pałac eklektyczny i neorenesansowy z XIX w. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Nysa – późnogotycki kościół św. Jakuba; pozostałości obwa-
rowań miejskich; wieże bramne: Ziębicka (gotycka z poł. XIV w.) i Wrocławska (go-
tycko – renesansowa z XIV – XV – XVI w.); ratusz z XIV – XVI w.; barokowy pałac bi-
skupi z lat 1608-1624; barokowa fontanna z 1770 r. oraz „Piękna Studnia” z 1686 r. 
ścibórz dwór barokowy z 1668 r. Kałków kościół romańsko gotycki z poł. XIII w. 
o charakterze obronnym. Otmuchów – barokowy kościół św. Mikołaja; gotycko 
– renesansowy zespół zamkowy z XIII w. przebudowany w latach 1484-85; pozo-
stałości murów miejskich z XIV i XV w.; wieża bramy Nyskiej z XV w.; renesansowy 
ratusz z I poł. XVI w. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Paczków – gotycki halowy kościół pw. św. Jana Ewangelisty 
z lat 1361-88; obronny późnoklasycystyczny ratusz z lat 1821-22; mury miejskie 
z poł. XIV-XVI w.; wieże bramne: Wrocławska, Ząbkowicka, Kłodzka; Prudnik – 
pozostałości zamku średniowiecznego; wieża Bramy Dolnej z XV w. oraz baszty 
z XV w., pozostałości murów miejskich; dawny barokowy młyn wodny z 1788 r. 
Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz 21.00. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

210/22 210/23 610 zł**, 650 zł*, 670 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opła-
ty w wysokości 100 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 PLN/
os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Opolszczyzna

3

3

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Sulejów – opactwo cysterskie fundacji Kazimierza Spra-
wiedliwego; obwarowania późnogotyckie z bramami i wieżami z XV-XVI w. Piotr-
ków Trybunalski – kościół św. Franciszka Ksawerego; wieża mieszkalna zamku 
(obecnie Muzeum Okręgowe); fragmenty murów miejskich. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Łódź – pałac Karola Poznańskiego, zespół zabudowy Placu 
Wolności; ulica Piotrkowska (jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie); 
Księży Młyn – postindustrialny zespół budynków mieszczący niegdyś fabryki 
włókiennicze i obiekty im towarzyszące należące do Karola Scheiblera; Muzeum 
Kinematografii; rezydencja Herbstów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Zgierz – Park Kulturowy Miasto Tkaczy (unikatowy miejski 
układ urbanistyczny, na który składa się ok. 30 domów sukienników); Brzeziny 
– gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV w.; Muzeum Regionalne 
z największą w Polsce kolekcją żelazek i maszyn do szycia. Wyjazd w drogę po-
wrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

Okolice Łodzi                        

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• CIEKAWE OBIEKTY

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

226/22 226/23 635 zł**, 665 zł*, 695 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opła-
ty: 50 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwie-
dzania może ulec zmianie. 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KOŚCIOŁY, DWORY, 

   PAŁACE I ZAMKI

• KRÓTKA WYCIECZKA

POLSKA

POLSKA
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2

3

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 7.00.  Przejazd do Urszulina – Ośrodek Dydaktyczno-Ad-
ministracyjny Poleskiego Parku Narodowego (PPN), film edukacyjny i „żłobek” 
młodych żółwi; Stare Załucze – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny (Muzeum) PPN, 
oraz ścieżka przyrodnicza „Żółwik”; Jamniki – ścieżka przyrodnicza „Dąb Domi-
nik”. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Sobiboru – Muzeum i Miejsce Pamięci; Chełm 
– Góra Zamkowa (pozostałości grodu z X w. i zamku z XIII w.), kościół popijar-
ski z XVIII w., zespół katedralny z bazyliką Narodzenia NMP, Brama Uściługska 
z 1616 r., podziemia kredowe – unikatowy na skalę światową labirynt podziem-
nych korytarzy wykutych w skale kredowej, której złoża zalegają obficie pod 
powierzchnią miasta, obiad (we własnym zakresie). Wyjazd w drogę powrotną, 
planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz 19.00.

Pieniny
i Spisz

Polesie

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• SPŁYW DŁUBANKAMI

  PO DUNAJCU

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• PRZYRODA I ZABYTKI

1

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

223/22 223/23 410 zł**, 440 zł*, 460 zł

224/22 224/23 460 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 
2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 150 PLN/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 1 nocleg w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne 
opłaty w wysokości 50 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

POLSKA

POLSKA

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. do Kluszkowiec. Na Przełęczy Snozka – „Organy” (po-
mnik Władysława Hasiora), wjazd wyciągiem krzesełkowym na andezytową górę 
Wdżar. Przejście piesze ścieżką edukacyjną w starym kamieniołomie. Dębno – 
zwiedzanie zabytkowego kościoła (UNESCO) p.w. św. Michała Archanioła leżące-
go na Szlaku Architektury Drewnianej. Białka – rzeka graniczna między polskim 
Spiszem i Podhalem – przejście do rezerwatu Przełom Białki pomiędzy skała-
mi: Kramnicą i Obłazową (były tłem dla filmu „Janosik”) w pobliżu miejscowości 
Nowa Biała. Trybsz z XVI wiecznym kościołem św. Elżbiety i najstarszą malowa-
ną panoramą Tatr. Przejazd na Przełęcz nad Łapszanką z piękną panoramą Tatr 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wyjazd do Niedzicy. Zwiedzanie warowni (z odnalezionym 
testamentem w piśmie węzełkowym i ukrytym skarbem Inków) i wozowni, spa-
cer do cmentarza Salomonów, spichlerz. Spacer po koronie zapory z rozległą pa-
noramą na otaczające pasma górskie (Pieniny, Gorce, Tatry, Magurę Spiską). Sro-
mowce Niżne – spacer na stronę słowacką do Czerwonego Klasztoru połączony 
z jego zwiedzaniem. Spływ tratwami „białym przełomem” rzeki Dunajec ze Sro-
mowiec Niżnych do Szczawnicy. Spacer po uzdrowisku, degustacja leczniczych 
wód w Pijalni Zdrojowej, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Szlachtowej („stolica” dawnej Rusi Szlachtow-
skiej), zwiedzanie Muzeum Pienińskiego i dawnej cerkwi greckokatolickiej. Przej-
ście piesze (górskie): Szlachtowa – /wejście na grań główną Małych Pienin/ – Dur-
baszka – Jaworki (około 3 godz.) lub przejazd do Jaworek i przejście Wąwozem 
Homole. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

      207/22       207/23 570 zł*, 590 zł

     208/22      208/23 570 zł*, 590 zł
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Grabarka – św. prawosławna góra, Bielsk Podlaski 
zwany „miastem drewnianych cerkwi” gdzie od blisko dwudziestu lat funkcjo-
nuje unikalne i jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonografii. Przejazd przez 
„Krainę otwartych okiennic” – w której atrakcją są piękne zdobienia snycerskie 
m.in., na okiennicach tutejszych domów, Odrynki – jedyna prawosławna pustel-
nia w Polsce, przejazd do hotelu, obiadokolacja regionalna, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Sokółka – zwiedzanie muzeum ziemi Sokólskiej, Bohoniki 
– meczet tatarski oraz Mizar – cmentarz, Białystok – zwiedzanie Muzeum Histo-
rycznego w którym można obejrzeć ciekawą wystawę multimedialną oraz piękne 
eksponaty. Spacer po mieście, możliwość skosztowania buzy - sfermentowanego 
napoju z kaszy jaglanej pochodzącego z Macedonii, wpisanego na Listę Produk-
tów Tradycyjnych.  Obiad w restauracji – tradycyjna kuchnia tatarska, przejazd do 
hotelu, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Białystok – zwiedzanie miasta zwanego również „Wersalem 
północy” z przewodnikiem; barokowy zespół parkowo – pałacowy, spacer po 
mieście, Tykocin zwany „perełką Baroku” – zwiedzanie wnętrz murowanej sy-
nagogi z 1642 r., spacer po rynku, kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII w., alumnat 
z XVII w. Obiad w restauracji – tradycyjna kuchnia żydowska. Przejazd do hotelu, 
nocleg.

4 dzień: śniadanie, uzdrowisko Supraśl – spacer po miasteczku, czas wolny, 
przejazd do Hajnówki – Sobór Św. Trójcy – murowana cerkiew o nowoczesnej 
architekturze, przejazd przez Puszczańskie wsie – Pogorzelce, Teremiski, Budy do 
Białowieży (UNESCO) - Rezerwat pokazowy żubrów, możliwość zakupienia pa-
miątek, spacer po Zespole pałacowo - parkowym. Czas na skosztowanie lokalne-
go przysmaku – ciasta „Marcinek”. Wyjazd w trasę powrotną. Możliwość zamówie-
nia regionalnego obiadu w restauracji na trasie przejazdu. Planowany przyjazd 
do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Program realizowany w przypadku utrzymania się stanu wyjątkowego na 
obszarach przygranicznych: śniadanie, uzdrowisko Supraśl – spacer po mia-
steczku, czas wolny, przejazd do Siemiatycz – spacer po miasteczku pełnym 
zabytków, Drohiczyn – pierwsza stolica województwa Podlaskiego; urokliwy 
kościół, punkt widokowy na przełom Bugu, możliwość zamówienia regionalnego 
obiadu w lokalnej restauracji. Wyjazd w trasę powrotną. Planowany przyjazd do 
Rzeszowa ok. godz. 24.00.

Smaki Podlasia

ATUTY WYCIECZKI:

• REGIONALNE 

  WYŻYWIENIE W CENIE

• ZRÓŻNICOWANY 

  KULTUROWO OBSZAR

• CIEKAWY PROGRAM

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania, 1 obiadokolacja, 2 obiady, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) 
SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 190 PLN/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

POLSKA

41

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

212/22 212/23 910 zł*, 940 zł

213/22 213/23 880zł**, 910 zł*, 940 zł

214/22 214/23 880 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora
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POLSKA
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przyjazd do Wdzydz Kiszewskich – położone nad 
jeziorem Wdzydze zwane przez miejscowych Kaszubskim Morzem. Zwiedzanie 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego, gdzie na obszarze 22 hektarów można 
obejrzeć kilkadziesiąt unikalnych obiektów architektury regionalnej z XVIII-XX 
wieku, pochodzących z Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich. Wejście na wieżę 
widokową z widokiem na krzyżujące się Jeziora Wdzydzkie. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie. Przejazd na Wzgórza Szymbarskie. Wejście na Wieżycę – 
najwyższe wzniesienie na Niżu Polskim. Widok z wieży widokowej na środkowe 
Kaszuby. Krótki spacer po Kościerzynie – Rynek z pomnikiem Remusa, sanktu-
arium Matki Bożej, Browar Kościerski. Przejazd do Będomina – zwiedzanie Mu-
zeum Hymnu Narodowego i miejsca urodzin Józefa Wybickiego; twórcy hymnu 
polskiego. Kartuzy – Muzeum Kaszubskie z ekspozycją etnograficzną, kolegiata 
i pozostałości klasztoru kartuzów. Chmielno – Muzeum Ceramiki Kaszubskiej – 
pracownia i muzeum w jednym. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadoko-
lacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Wyjazd w stronę Wejherowa. Zwiedzanie Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie łącznie w wystawą o histo-
rii Kaszubów. Krótka wizyta na Kalwarii Wejherowskiej. Ciąg dalszy zwiedzania 
miasta: Rynek z ratuszem i pomnikiem Jakuba Wejhera, klasztor franciszkanów, 
kolegiata. Przejazd przez Puszczę Darżlubską. Piaśnica – miejsce największej 
zbrodni niemieckiej na początku II wojny światowej. Grota Mechowska – naj-
większa jaskinia na Niżu Polskim, Puck – zwiedzanie miasta m.in.: Rynek, Fara św. 
Piotra i Pawła, miejsce zaślubin Polski z morzem, molo. Zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Szymbarku do Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu, gdzie zobaczymy obiekty takie jak: Dom do góry nogami, najdłuższa 
deska świata, oryginalne domy zesłańców na Syberię i Kaszubów kanadyjskich, 
replikę bunkra Ptasia Wola. Wyjazd w stronę Chełmna – malowniczego miasta 
nad Wisłą. Zobaczymy z zewnątrz m. in. jeden z najcenniejszych ratuszy w Polsce, 
zachowany niemal w całości obręb murów miejskich, Farę Wniebowzięcia NMP, 
zespół klasztorny benedyktynek. Przyjazd do Rzeszowa w późnych godzinach 
wieczornych.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 4.30, przejazd do Torunia – zwiedzanie Starego Miasta.  Prze-
jazd do Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Oliwa – koncert organowy, zwiedzanie katedry i parku. Prze-
jazd do Gdańska. Westerplatte – cmentarz poległych żołnierzy polskich, wartow-
nie, pomnik Obrońców Wybrzeża. Zwiedzanie Gdańska; Pomnik Trzech Krzyży, 
Droga Królewska, Katownia, Kościół Mariacki, ulica Mariacka, Długie Pobrzeże 
z Żurawiem, Zielona Brama, spacer nad Motławą, Zbrojownia, Dwór Artusa. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Sopotu - spacer po najdłuższym w Europie drew-
nianym molo, deptak na ul. Bohaterów Monte Cassino (Krzywy Domek, Dom 
i Park Zdrojowy), Opera Leśna (jeżeli nie będzie koncertów). Zwiedzanie Gdyni 
- spacer po Skwerze Kościuszki i Molo Południowym, Muzeum Emigracji - zwie-
dzanie z przewodnikiem. Rejs statkiem po porcie handlowym i wojennym. Obia-
dokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, rejs statkiem na Półwysep Helski, wejście na latarnię morską 
– punkt widokowy (dla chętnych wizyta w Fokarium), pobyt na plaży. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejazd do Malborka (UNESCO), dwugodzinne zwiedzanie 
największej w Europie, XII wiecznej gotyckiej twierdzy krzyżackiej. Wyjazd w dro-
gę powrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

218/22 218/23 760 zł**, 790 zł*, 810 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• CIEKAWE MUZEA

• ATRAKCYJNY PROGRAM

Szwajcaria Kaszubska
i Kaszuby Północne

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

012/22 012/23 1270 zł**, 1310 zł*, 1340 zł

013/22 013/23 1290 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

4

Toruń – Trójmiasto – Malbork 

POLSKA

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 4 noclegi w hotelu**/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 260 PLN/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

51

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• SPORY OBSZAR 

  ZWIEDZANIA

• ZNANE MIEJSCA 

  I ZABYTKI

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opła-
ty w wysokości 180 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/
os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – 
stanowisko „M” o godz. 6.00. Mrągowo – duży ośrodek turystyczny, kojarzony 
z Piknikiem Country, Festiwalem Kultury Kresowej i Mazurską Nocą Kabaretową. 
Spacer promenadą nad jeziorem Czos do amfiteatru, zwiedzanie zabytkowego 
centrum miasta, przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Kętrzyn – przejazd przez miasto, Gierłoż - kwatera główna 
Hitlera tzw. Wolfschanze (Wilczy Szaniec), Muzeum Mazurskie w Owczarni, świę-
ta Lipka - zwiedzenie sanktuarium Maryjnego, koncert organowy, Reszel – spa-
cer po urokliwym miasteczku z imponującymi zabytkami, Giżycko - nowoczesna 
marina giżycka, zabytkowy most obrotowy otwierany i zamykany ręcznie, czas 
wolny. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Mikołajki – okrzyknięte perłą i stolicą letnią Mazur, położone 
w sercu Krainy Wielkich Jezior. Spacer promenadą nad jeziorem Mikołajskim obok 
portu jachtowego, wejście do kościoła ewangelickiego, rynek miejski z fontanną 
Króla Sielawa, rejs statkiem Mikołajki - Ruciane Nida (z krótkim wpłynięciem na 
Jezioro Śniardwy, jeżeli pozwoli na to pogoda). Wojnowo - klasztor starowierców 
(prawosławnych). Spływ łodziami w staromazurskim stylu po rzece Krutynia, jed-
nej z najpiękniejszych rzek Polski. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Olsztyna - zwiedzanie miasta, przejazd do 
Gietrzwałdu zwanego Warmińską Częstochową – Sanktuarium Maryjne, źró-
dełko. Przejazd do Fromborka – zwiedzanie Wzgórza Katedralnego – Katedra 
– miejsce wiecznego spoczynku Mikołaja Kopernika, wejście na wieżę dzwonną 
z pięknym widokiem na miasto i Zalew Wiślany, wieża wodna, spacer po frombor-
skim porcie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, przejazd do Elbląga – rejs Kanałem Elbląskim przez jezio-
ro Drużno - przewożenie statku po odcinkach lądowych (pochylnie) – jedyna 
taka atrakcja z ciekawymi rozwiązaniami hydrotechnicznymi na świecie. Wyjazd 
w drogę powrotną do Rzeszowa. Powrót do Rzeszowa w późnych godzinach wie-
czornych.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 7.00. przejazd trasą: Rzeszów – Kraków – Katowice – Tarnowskie 
Góry – zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra: jedynej w Polsce podziemnej trasy 
turystycznej w dawnych kopalniach kruszców srebronośnych. Sztolnia „Czarne-
go pstrąga” - jest 600 metrowym fragmentem najdłuższej sztolni odwadniającej 
„Fryderyk”. Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, podziwiać można uroki 
podziemnego świata m.in. stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego 
wykutego w skale dolomitowej. Po powrocie na powierzchnię zwiedzanie Skan-
senu Zabytkowych Maszyn Parowych. Stare Tarnowice – zwiedzanie zamku. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Zabrze – zwiedzanie kopalni Guido (trasa turystyczna): 
najgłębiej położona trasa turystyczna w górnictwie węglowym w Polsce, prze-
jażdżka jedyną w swoim rodzaju elektryczną kolejką podwieszaną, najgłębiej 
położona kaplica św. Barbary, współczesne kombajny i maszyny górnicze, Gli-
wice – zwiedzanie Radiostacji Gliwice, która została wpisana na listę Pomników 
Historii, Katowice – spacer po Nikiszowcu: najbardziej charakterystycznej śląskiej 
(katowickiej) dzielnicy, która jest na liście Pomników Historii, ale wkrótce prawdo-
podobnie będzie na liście UNESCO. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

203/22 203/23 1200 zł*, 1230 zł

215/22 215/23 1190 zł*, 1220 zł

221/22 221/23 1190 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 4 noclegi w pensjonacie/hotelu/**/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(12.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

WARUNKI PŁATNOśCI:  zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota, 1 nocleg w hotelu *** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 
1 śniadanie i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 220 PLN/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Warmia i Mazury

Weekend pod ziemią 

POLSKA

POLSKA

2

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

209/22 209/23 420 zł**, 450 zł*, 480 zł

225/22 225/23 420 zł**, 450 zł*, 480 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

5

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy, rejs statkiem oraz inne obligatoryjne opłaty 
290 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. 

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• ATRAKCYJNE REJSY 

  STATKAMI

• BOGATY PROGRAM

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• ZNANE KOPALNIE
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POLSKA
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 05.30. Przejazd przez Kraków, Katowice do stolicy Dolnego 
Śląska – Wrocławia. Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto z Ratuszem i ba-
rokowymi kamieniczkami, perła miasta – Ostrów Tumski.  Zwiedzanie Hydropolis; 
niezwykłej multimedialnej wystawy poświęconej najcenniejszemu skarbowi na 
świecie – wodzie! Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wyjazd na Dolnośląski Szlak Cysterski. Henryków - zespół 
opactwa cystersów z XIII wieku; barokowy Kościół Wniebowzięcia NMP, klasztor, 
fragmenty muru obronnego z barokowymi bramami, dawny ogród opacki, wo-
zownia, szkoła łacińska, baszta i park krajobrazowy w stylu angielskim. świdni-
ca – kościół Świętej Trójcy zwany Kościołem Pokoju (UNESCO) posiadający naj-
starszą na świecie konstrukcję szachulcową, czyli konstrukcję z drewna i gliny 
wykonaną bez użycia gwoździ, spacer po rynku. Lubiąż – drugi pod względem 
wielkości kompleks pocysterski w Polsce (Pałac Opacki z Salą Książęcą uznawaną 
za jedno z najwspanialszych barokowych wnętrz Europy oraz biblioteka – naj-
większa i najokazalsza w historii śląskiego baroku). Powrót do Wrocławia, obia-
dokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Wrocławia: Park Szczytnicki z Ogrodem Ja-
pońskim, Hala Stulecia (UNESCO) – Centrum Poznawcze; Visitor Centre – udosko-
nalona wystawa stała opowiadająca o historii Hali Stulecia. Czas wolny na wro-
cławskiej Starówce. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do stolicy Dolnego 
Śląska – Wrocławia. Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare Miasto z Ratuszem i ba-
rokowymi kamieniczkami, perła miasta – Ostrów Tumski. Zwiedzanie Hydropolis; 
niezwykłej multimedialnej wystawy poświęconej najcenniejszemu skarbowi na 
świecie – wodzie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie. DOLNOśLĄSKI SZLAK CYSTERSKI - UNESCO: Pałac w Ka-
mieńcu Ząbkowickim należący niegdyś do Marianny Orańskiej, królewny ni-
derlandzkiej. Zespół Parkowo-Pałacowy Marianny Orańskiej to neogotycka perła 
architektoniczna, która odzyskuje swój dawny blask. Zwiedzanie Pocysterskiego 
Opactwa w Krzeszowie, zwanego „Europejską Perłą Baroku”. Atrakcją krzeszow-
skiego założenia cysterskiego jest bazylika pw. Wniebowzięcia NMP, będąca 
największą barokową świątynią na Śląsku i z tego powodu zasłużenie nazywana 
Złotym Domem (kościół został zaplanowany jako symboliczna świątynia jerozo-
limska). świdnica – kościół Świętej Trójcy zwany Kościołem Pokoju (UNESCO) 
posiadający najstarszą na świecie konstrukcję szachulcową, czyli konstrukcję 
z drewna i gliny wykonaną bez użycia gwoździ, spacer po rynku, wyjazd windą 
na wieżę ratuszową, czas wolny, obiadokolacja. Powrót w miejsce zakwaterowa-
nia, nocleg.

3 dzień: śniadanie. DOLNOśLĄSKI SZLAK CYSTERSKI – „NATURUM”: Lubiąż 
- to największe opactwo cysterskie na świecie, będące jednocześnie drugim co 
do  wielkości, zaraz po hiszpańskim Eskurialu kompleksem pałacowo-klasztor-
nym na świecie. (Pałac Opacki z Salą Książęcą uznawaną za jedno z najwspa-
nialszych barokowych wnętrz Europy oraz biblioteka - największa i najokazalsza 
w historii śląskiego baroku). Przejazd do Milicza – wizyta w Centrum Edukacyjno 
– Turystycznym „NATURUM”. To największy w Europie kompleks stawów, których 
powierzchnia zajmuje 7500 hektarów i jedno z najlepszych miejsc w Polsce do 
obserwacji ptaków. Trzebnica – klasztor i bazylika uznawane za jedne z 12 naj-
większych XIII- wiecznych zabytków architektury sakralnej w tej części Europy. 
Powrót do Wrocławia, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Wrocławia: Park Szczytnicki z Ogrodem Ja-
pońskim, Hala Stulecia (UNESCO) – Centrum Poznawcze; Visitor Centre – udosko-
nalona wystawa stała opowiadająca o historii Hali Stulecia. Czas wolny na wro-
cławskiej Starówce. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

• HISTORIA I ZABYTKI

Wrocław – Dolnośląski Szlak 
Cysterski 3 dni

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

202/22 202/23 900 zł**, 930 zł*, 960 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

3

POLSKA

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

2

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

200/22 200/23 700 zł**, 730 zł*, 760 zł

201/22 201/23 680 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

Wrocław – Dolnośląski Szlak 
Cysterski 4 dni

42

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota, 2 noclegi w pensjonacie/hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: ok. 170 PLN/
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota, 3 noclegi w pensjonacie/hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 210 PLN/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

• HISTORIA I ZABYTKI
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

046/22 046/23 1550 zł**, 1590 zł*, 1620 zł

047/22 047/23 1540 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd w okolicę Szczecina. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie. Szczecin – zwiedzanie miasta m.in.: Filharmonia – nowocze-
sna i najpiękniejsza w kraju, Wały Chrobrego, przejście obok cerkwi św. Mikołaja, 
Centrum Dialogu Przełomy, plac Solidarności, pomnik Ofiar Grudnia 1970, Zamek 
Książąt Pomorskich, Nowe Stare Miasto, przejście do miejsca urodzin Katarzyny 
Wielkiej, katedra z wejściem na wieżę. Przejazd autokarem przez gwieździsty 
układ placu Szczecina: najstarsze kino świata i błonia czyli szczeciński heide park. 
Rejs po porcie w Szczecinie. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg. 

3 dzień: śniadanie. Przejazd do świnoujścia – wejście na latarnię morską (dla 
chętnych - 330 schodków), zwiedzanie Fortu Gerharda – Fortu Wschodniego 
Twierdzy Świnoujście (to najlepiej zachowany XIX – wieczny nadbrzeżny fort pru-
ski w Europie). Przejazd na Wyspę Wolin i do Wolińskiego Parku Narodowego 
– spacer z miejscowości Wapienne na Wzgórze Zielonka i zejście do Jeziora Tur-
kusowego (powstało wskutek zalania wyrobiska kredy, a szmaragdowy kolor to 
efekt gry światła), Zagroda Pokazowa Żubra (28 ha), gdzie żyją także dziki, sarny, 
puchacze i bieliki. Przejazd do miejscowości Zalesie – Muzeum – bunkier V3 (po-
zostałości po ściśle tajnym hitlerowskim poligonie doświadczalnym, gdzie skła-
dowano pociski V3). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Międzyzdroje – spacer: park zdrojowy, aleja gwiazd, molo - 
czas wolny. Zwiedzanie katedry w Kamieniu Pomorskim (istnieje możliwość wy-
słuchania koncertu organowego). Spacer po plaży w Dziwnowie do ruchomego 
mostu, krótka historia miasta. Trzęsacz – Multimedialne Muzeum na Klifie – hi-
storia niezwykłego kościoła na klifie przedstawiająca walkę człowieka z żywiołem 
na przestrzeni wieków. Spacer do ruin kościoła, zejście z klifu na plaże. Przejazd w 
miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

Wybrzeże zachodnie

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• SPORY OBSZAR 

  ZWIEDZANIA

• REJSY STATKAMI

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 5 noclegów w hotelach/pensjonatach **/*** (pok. 2 i 3 oso-
bowe z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, rejs statkiem, przewodnicy miejscowi oraz inne opłaty obli-
gatoryjne w wysokości 250 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
- 4 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

POLSKA

6

5 dzień: śniadanie, Kołobrzeg – rejs po morzu, zwiedzanie miasta – spacer m.in.: 
Katedra, źródło solankowe, latarnia morska, bindaż kołobrzeski, ratusz. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Poznania m.in.: renesansowy ratusz z „koziołka-
mi” - symbolem miasta, Pałac Działyńskich, Pręgierz, Waga Miejska, Domy Budni-
cze, Ostrów Tumski z pierwszą w Polsce katedrą i kościołem NMP. Wyjazd w drogę 
powrotną. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 22.00.
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śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu /**/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią 
koszt dodatkowy 190 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/
os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

POLSKA

POLSKA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS 
w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” 
o godz. 6.00. Przejazd trasą Kraków, Katowi-
ce, Nysa do Złotego Stoku. Spacer po sztolni 
Podziemnej Trasy Turystycznej (zwiedzanie 
„Sztolni Gertruda”, „Chodnik Śmierci”, spotka-
nie z Gnomem oraz jedyny w Polsce podziem-
ny wodospad w „Sztolni Czarnej”. Przejazd 

do Kłodzka – zwiedzanie Minieuroland – parku miniatur, w którym można po-
dziwiać ponad 40 makiet najznamienitszych budowli z Dolnego Śląska, Ziemi 
Kłodzkiej, Europy oraz ze świata. Wszystko to znajduje się w otoczeniu pięknego 
ogrodu, obfitego w tysiące unikatowych gatunków drzew i krzewów. Zwiedzanie 
urokliwej starówki miasta z pięknymi kościołami, ratuszem, kamiennym mostem 
św. Jana i widokiem na dominantę miasta – twierdzę bastionową położoną na 
Fortecznej Górze. Przejazd do m. Kudowa Zdrój – zakwaterowanie, obiadokola-
cja. Wieczorny spacer po promenadzie uzdrowiska. Nocleg.

2 dzień: śniadanie. Przejazd do uzdrowiska Duszniki Zdrój - spacer po parku, 
gdzie znajduje się Dworek im. F. Chopina. Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa 
uznane za pomnik historii, co czyni je jednym z cenniejszych zabytków Polski. 
Zwiedzanie prywatnego cudu ogrodnictwa – ogrodu japońskiego w Jarkowie. 
Wizyta w gospodarstwie ekologicznym EkoAr – uprawa aronii, bardzo ciekawa 
prezentacja walorów zdrowotnych aronii wraz z degustacją i zakupami wszyst-
kich produktów w „anielskiej stodole”. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 
Wambierzyckiej w Wambierzycach. Przejazd w wyjątkowej urody Góry Stołowe 
– spacer skalnym labiryntem na płaski jak stół wierzchołek Szczelińca Wielkiego 
– wspaniałe krajobrazy i skalne filary. Powrót w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie. Przejazd do Paczkowa - malowniczego miasteczka Opol-
szczyzny z niezwykle bogatą historią i tradycją. Fortyfikacyjny charakter miasta 
tworzy również potężny XIV-wieczny kościół warowny, uchodzący za najsłynniej-
szą tego typu budowlę w Europie Środkowej oraz książkowy przykład gotyckiej 
architektury sakralnej. Zwiedzanie Muzeum Gazownictwa, którego bogatą kolek-
cję poza lampami gazowymi stanowią kuchenki, piecyki grzewcze, lokówki, że-
lazka, a nawet lodówka gazowa. Przejazd do Brzegu – zwiedzanie XIII-wiecznego 
Zamku Piastów Śląskich zbudowanego przez Bolka I Świdnickiego.  Powrót przez 
Katowice, Kraków do Rzeszowa – planowany przyjazd ok. godz. 24.00.

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• GÓRY I ZABYTKI

• WYCIECZKA 

  OKOŁOWEEKENDOWA

Ziemia Kłodzka 3

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

211/22 211/23 580 zł**, 630 zł*, 670 zł

230/22 230/23 630 zł*, 670 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

Zamki, muzea i klasztory 
na Mazowszu

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

•  KRÓTKA WYCIECZKA

• ATRAKCYJNY PROGRAM

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opła-
ty 120 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

      204/22    204/23    670 zł**, 710 zł*, 730 zł
*członkowie PTTK, **członkowie Klubu Seniora

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 6.00. Radom – Muzeum Wsi Radomskiej. Czerwińsk nad Wisłą 
– zwiedzanie dawnego zespołu opactwa kanoników regularnych z I poł. XII w. 
(obecnie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia), muzeum misyjne. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Ciechanów – zamek książąt mazowieckich. Opinogóra – 
Muzeum Romantyzmu poświęcone epoce romantyzmu i rodzinie Krasińskich; 
neoklasycystyczny kościół z 2 poł. XIX w. – w podziemiach kaplica rodowa Kra-
sińskich. Przasnysz – zespół dawnego klasztoru Bernardynów. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Pułtusk – bazylika kolegialna Zwiastowania NMP; zamek bi-
skupów płockich – Dom Polonii (z zewnątrz). Węgrów – barokowa bazylika wnie-
bowzięcia NMP wzniesiona wg projektu Tylmana z Gameren, w zakrystii srebrne 
„lustro Twardowskiego”. Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 21.00.

3
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

246/22 246/23 1510 zł*, 1540 zł

247/22 247/23 1510 zł*, 1540 zł
*członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 6:00.  Przejazd przez Słowację, Węgry do Rumunii (przejście 
graniczne koło Satu Mare). Sapanta – zwiedzamy Wesoły Cmentarz (UNESCO) 
z unikalnymi drewnianymi nagrobkami. Syhot Marmaroski – spacer po mia-
steczku. Przejazd przez malowniczą krainę Maramuresz do miejsca zakwaterowa-
nia. Obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd przez m. Borsa na widokową Przełęcz Prislop 
(1416 m n.p.m.) w głównym grzbiecie Karpat: monaster, widoki na połoniny, ew. 
krótki spacer.  Przejazd przez Przełom Rzeki Bystrzyca do wioski Carlibaba (miej-
sce walk Polskich Legionów z Rosjanami w 1915 r.) - pomnik legionistów. Przejazd 
przez Iacobeni, widokową przełęcz Mastecanis do m. Kimpulung Mołdawski 
(duże miasto w sercu Bukowiny Południowej). Zakwaterowanie w okolicach Gura 
Humurului, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, pętla z atrakcjami historycznego regionu Bukowina: obronny 
klasztor Moldovita (UNESCO) z malowaną cerkwią, następnie Monastyr Sucevi-
ta z cerkwią pod wezwaniem Zmartwychwstania (UNESCO) Wizyta w polskich 
wioskach: Nowy Sołoniec oraz Kaczyka. Przejazd do Suczawy - spacer: twier-
dza tronowa (ruiny zamku), monastyr św. Jana Nowego z cerkiewią św. Jerzego 
(UNESCO), monastyr Zamca. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do miasteczka Gura Humurului, następnie Voronec 
– monastyr z cerkwią św. Jerzego (UNESCO). Vatra Dornei – spacer po stylowym 
post-austriackim śródgórskim uzdrowisku. Przejazd przez przełęcz Tihuta, pobli-
ska miejscowość Piatra Fantanele, w której znajduje się hotel będący miejscem 
powieści „Drakula”, pomnik autora Abrahama Stokera. Bistrica – spacer po śre-
dniowiecznym post-saskim miasteczku. Przejazd do Beclean – kompleks wypo-
czynkowy z basenami termalnymi Baile Figa. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

5 dzień: śniadanie, całodniowy wypoczynek w kompleksie basenów Baile Figa 
(wody mineralne, balneologiczne, solankowe oraz Aquapark z bogatą infrastruk-
turą).  Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Satu Mare – krótka przerwa, moż-
liwość zakupów, Tokaj – krótki postój na zakup węgierskich win, przejazd przez 
Słowację, Barwinek. Planowany powrót do Rzeszowa około godziny 21-22.00.

Rumunia północna 
oraz baseny mineralne

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• MNOGOŚĆ OBIEKTÓW UNESCO

• WYPOCZYNEK W BASENACH

  MINERALNYCH

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka 
w wysokości ok. 40% wartości impre-
zy płatna do 3 dni od daty dokonania 
rezerwacji. Całą kwotę należy uregu-
lować do 20 dni przed rozpoczęciem 
imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
przejazd komfortowym autokarem lub 
komfortowym busem, opieka pilota, 5 
noclegów w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 
os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śnia-
dań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem cho-
rób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią 
(obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne 
opłaty 35  EUR/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny oraz Turystycz-
ny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. 
Bilety na kompleks Baile Figa – koszt 
dodatkowy 17 EUR/os. Uczestnicy wy-
cieczki muszą posiadać ważny doku-
ment tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. 

RUMUNIA
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RUMUNIA

RUMUNIA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 03.30. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana 
walut) do miejscowości Alba Julia – zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina 
– jedna z najlepiej zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koro-
nacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna 
z najważniejszych nekropoli Węgier. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obia-
dokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Sybin – miasto kultury europejskiej, średniowieczna sta-
rówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, Most Kłamców, Pasaż 
Schodów, cerkiew prawosławna, przejazd widokową Drogą Transfogaraską nad 
Jezioro Balea Lac – krótki spacer po punktach widokowych, Fagaras – przerwa 
na zakupy na miejscowym bazarze. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiado-
kolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, Bran – jeden z najsłynniejszych zamków Europy, wedle tra-
dycji siedziba Drakuli, skansen architektury drewnianej Siedmiogrodu, Harman 
- kościół warowny z 1240 r., Rasnov – twierdza chłopska, swego czasu przez trzy 
lata oblegana przez Turków i nie zdobyta, przejazd przez widokową Przełęcz Fun-
data, spacer ok. 1-2 godz. Wąwozem Dambovicioarei. Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd doliną Prahovy – Azuga, Busteni (ośrodki narciar-
skie), Sinaia – Zamek Peles (letnia rezydencja królów Rumunii – zwiedzanie 
wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Brasov – zabytkowe centrum miasta, ry-
nek, ratusz, Czarny Kościół, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury 
obronne, Brama Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, Rupea - widokowa twierdza chłopska na bazaltowej skale, 
krajobraz kulturowy wioski Biertan (UNESCO) z kościołem warownym, Sighi-
soara - zwiedzanie miasta – cytadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, 
schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne. Przejazd w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd w kierunku Polski, po drodze: Salina Turda – kopal-
nia soli w której prawdopodobnie już w czasach rzymskich była wydobywana sól, 
Oradea – nadgraniczne miasto pełne architektury secesyjnej nad rzeką Keresz. 
Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 02.00 (dnia następnego). 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZEJAZD SPEKTAKULARNĄ

  TRASĄ TRANSFOGARASKĄ

• ZAMEK DRAKULI

Fascynująca Transylwania

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

078/22 078/23 1540 zł*, 1580 zł

079/22 079/23 1540 zł*, 1580 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI:  zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 5 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3 os. 
z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 55 EUR/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny 
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie. 
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

081/22 081/23 1360 zł*, 1390 zł

248/22 248/23 1360 zł*, 1390 zł

Transylwania
5 dni

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• MOŻLIWE ZAKUPY NA

  MIEJSCOWYM BAZARZE

• ZAMEK DRAKULI

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

*członkowie PTTK

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS 
w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” 
o godz. 3.30. Przejazd przez Słowację, Węgry, 

Rumunię (wymiana walut) do miejscowości Alba Julia – 
zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna z najlepiej zachowanych XVIII 
wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koronacyjna – miejsce koronacji rumuńskich 
władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniejszych nekropoli Węgier. Prze-
jazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Sybin - średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ra-
tusz, kościół ewangelicki, most kłamców, pasaż schodów, cerkiew prawosławna, 
Fagaras – przerwa na zakupy na miejscowym bazarze, Rasnov - twierdza chłop-
ska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Turków i nie zdobyta. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Bran – jeden z najsłynniejszych zamków Europy, wedle tra-
dycji siedziba Drakuli, Brasov – zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, Czarny 
Kościół, uliczka Sforii uznawana za najwęższą w Europie, mury obronne, Brama 
Schei, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa – panorama miasta. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd przez Polanę Brasov i doliną Prahovy – Azuga, Buste-
ni (ośrodki narciarskie), Sinaia – Zamek Peles (letnia rezydencja królów Rumunii 
– zwiedzanie wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Prejmer - kościół warowny 
(UNESCO). Przejazd przez widokową Przełęcz Fundata. Przejazd w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, Sighisoara – zwiedzanie miasta – cytadeli (UNESCO): Wieża 
Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, 
mury obronne. Przejazd w kierunku Polski. Barwinek ok. godz. 22.00, przyjazd do 
Rzeszowa ok. godz. 24.00.  
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śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 4 noclegi w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 
zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 45 EUR/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny 
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie.
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2

2

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Barwinek – Zamek Spiski 
(UNESCO) – zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zamków w Europie, które-
go początki sięgają XII wieku. Spiska Kapituła z kościołem św. Marcina i kaplicą 
grobową rodu Zapolskich. Lewocza (UNESCO) – centrum miasta z kościołem św. 
Jakuba oraz licznymi rzeźbami mistrza Pawła z Lewoczy (najzdolniejszego ucznia 
Wita Stwosza). Przejazd do hotelu w Popradzie – zakwaterowanie, obiadokola-
cja. Wieczorny spacer po Starym Mieście (dla chętnych baseny – AquaCity Po-
prad). Nocleg.

2 dzień: śniadanie. Dobszyńska Jaskinia Lodowa (UNESCO) - zwiedzanie. Prze-
jazd do Starego Smokowca. Wyjazd kolejką szynową na Hrebienok (Smokowiec-
ka Gubałówka), a stamtąd spacer nad piękne Wodospady Zimnej Wody w Tatrach 
Wysokich (panorama).  Przejazd do Bardejova (UNESCO) – spacer: Stare Miasto 
z renesansowymi kamieniczkami,  kościół (bazylika mniejsza) pw. św. Idziego, 
wczesnorenesansowy ratusz z 1505 - 1511r. (najstarszy renesansowy zabytek Sło-
wacji), fontanna z rzeźbą św. Floriana z 1774 r., upamiętniająca wielki pożar z tego 
roku. Przejazd do Polski trasą: Nižná Polianka – Ożenna – Krempna – Rzeszów – 
planowany przyjazd ok. godz. 21.30.

Koszyce – druga stolica 
Słowacji

Z wizytą u sąsiada

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WYCIECZKA WEEKENDOWA

• BOGATY PROGRAM

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WYCIECZKA WEEKENDOWA

• MNOGOŚĆ ZABYTKÓW

  UNESCO

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

240/22 240/23 790 zł

241/22 241/23 790 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

238/22 238/23 390 zł

239/22 239/23 390 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 1 nocleg w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami) wyżywie-
nie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty w wysokości 
60 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wy-
cieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub pasz-
port). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

SŁOWACJA

SŁOWACJA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.30. Bardejov (UNESCO) – zwiedzanie miasta: kościół św. 
Idziego – najważniejszy zabytek rynku miasta, spacer po rynku z zabytkowym 
ratuszem i mieszczańskimi domami, czas wolny. Przejazd do Koszyc – zwiedzanie 
miasta: rynek główny: katedra św. Elżbiety – największa świątynia katolicka na 
Słowacji (w wolnym czasie możliwość wyjścia na wieżę), Wieża Urbana, Kaplica 
św. Michała – gotycki obiekt sakralny z XIV, tańcząca fontanna. Spacer ulicą Głów-
ną, oraz uliczkami starego miasta, Jakabov Palác – była tymczasowa siedziba pre-
zydenta Republiki Czechosłowackiej. spacer zaułkami miasta; uliczka Rzemieśl-
ników – alejka otoczona jest kolorowymi kamienicami, w których znajdują się 
pracownie i sklepiki rzemieślników. Synagoga – pamięć o 12 tysięcy koszyckich 
Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Kościół Dominikanów – naj-
starsza zachowana budowla w Koszycach. Czas wolny na degustację wyśmieni-
tych piw i win słowackich. Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień: śniadanie, możliwość uczestniczenia we mszy św. (w języku słowackim). 
Przejazd do Jasova – zwiedzanie Jaskini Jasowskiej (UNESCO), wyróżniającej się 
wyjątkowym bogactwem nacieków, zróżnicowanych pod względem form jak i 
barw. Spacer do późnobarokowego kompleksu klasztornego zakonu Norberta-
nów z XVIII w. Przejazd do Presova, spacer po śródmieściu, podziwianie najcen-
niejszych zabytków miasta min. gotycka konkatedra św. Mikołaja, kościół ewan-
gelicko-augsburski św. Trójcy, synagogi, kolumna Mariańska, czas wolny (posiłek 
we własnym zakresie). Wyjazd w drogę powrotną do kraju, planowany przyjazd 
do Rzeszowa o godz. 21.00

2

4

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 1 nocleg w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 25 EUR/os. Cena nie zawiera obli-
gatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 01.00, przejazd do Austrii trasą Kraków – Katowice, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Vaduz, stolicy Lichtenstein – spacer główną 
ul. Vaduz: ratusz, katedra św. Floriana. Przejazd do Stein am Rhein w Szwajcarii, 
spacer po starówce, czas wolny. Przejazd do Neuhausen am Rhein, panorama 
z pokładu łodzi (podpływającej pod sam wodospad) największego pod wzglę-
dem przepływu w Europie wodospadu Rheinfall z górującym zamkiem Laufen. 
Przejazd do Niemiec w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przejazd do Lucerny - spacer po starówce: mosty: Kapell-
brücke i Spreuerbrücke mury miejskie, urokliwe place starego miasta, pomnik 
śpiącego Lwa, czas wolny. Przejazd do największego miasta Szwajcarii – Zury-
chu – spacer połączony ze zwiedzaniem: wizyta w Fraumünster z witrażem Mar-
ca Chagalla oraz Großmünster – katedra, miejsce, w którym swoje kazania głosił 
szwajcarski kaznodzieja oraz twórca reformacji – Ulrich Zwingli, taras widokowy 
Lindenhof – dawny posterunek rzymski, spacer ulicą Bahnhofstrasse – pod którą 
znajdują się bankowe skarbce, czas wolny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Berna – zwiedzanie: katedra, fosa z niedźwie-
dziami Einstein Haus. Przejazd do Lozanny – spacer po starówce, katedra, Chate-
au St. Maire, Park Olimpijski. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejazd do Genewy – rejs statkiem po Lac Leman (Jezio-
ro Genewskie), stare miasto, Kościół, St. Piere, Pomnik Reformacji, ratusz. Wizyta 
w CERN (Wielki Zderzacz Hadronów) oraz w Philippe Patek Muzeum. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd do Courmayeur tunelem pod Mount Blanc (12 km), 
wjazd kolejką linową na Punta Helbronner (3466 m n.p.m.) – panorama Mount 
Blanc, 360º z oszklonego tarasu oraz na inne szczyty alpejskie (zalecamy ciepłe 
ubranie; kurtka, rękawiczki i czapka). Przejazd do Mediolanu – zwiedzanie: Ca-
stello Sforzesco, Duomo, Galeria Vittorio Emanuele. Przejazd w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Werony – zwiedzanie: Casa di Giulietta, Arena, 
czas wolny. Przejazd do Padwy (UNESCO) – zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego. 
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

8 dzień: śniadanie, przejazd do Cavallino (Jesolo) – wypoczynek nad morzem. 
Rejs statkiem do Wenecji (UNESCO) – zwiedzanie Ponte di Sospiri, Bazylika 
św. Marka - Pala D’Oro (ołtarz główny), Torre dell’Orologio (wieża zegarowa), Most 
Rialto (Ponte Rialto), czas wolny. Ok. godz. 20.00 - wyjazd do Polski, przejazd noc-
ny.

9 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy do Polski (ok. godz. 9.00), przerwa na 
posiłek (we własnym zakresie). Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 14.00.

Alpy – tu się oddycha

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DWA KRAJE

• PIĘKNE MIEJSCA, 

  ATRAKCYJNY PROGRAM

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 7 noclegów w: hotelach **/***, pensjonatach (pokoje 2 os. 
z łazienkami) [1 w Austrii, 2 w Niemczech, 2 we Francji, 2 we Włoszech], wyży-
wienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej, wyjazd kolejką linową, lokalni 
przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 230 EUR/os. Cena nie zawiera 
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płat-
ne. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (do-
wód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

SZWAJCARIA - WŁOCHY

9

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

   120/22    120/23 2790 zł*, 2850 zł

   121/22    121/23 2870 zł

   122/22    122/23 2760 zł 
*członkowie PTTK

2
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa – zwiedzanie miasta m.in.: śródmie-
ście Lwowa (UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, 
spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, Opera Lwowska. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Krzemieniec - Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemieniec-
kie, kościół rzymskokatolicki, widok na Wzgórze Bony, Poczajów – Ławra Pocza-
jowska - Sobór Zaśnięcia M B – relikwie św. Hioba (obowiązuje odpowiedni strój: 
kobiety spódnica oraz chusta do nakrycia głowy, mężczyźni - długie spodnie). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra greckokatolicka św. Jura, 
Cmentarz Łyczakowski i Orląt. Spacer uliczkami miasta: Katedra rzymskokatolicka 
z kaplicą Boimów (możliwość udziału we mszy św.- dot. niedzieli), czas wolny. 
Planowany wyjazd ok. godz. 14.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów 
ok. godz. 21.30.

Dolina Narcyzów

Lwów – Krzemieniec

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DEGUSTACJE

• ZAMKI

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• ZNANE MIEJSCA I ZABYTKI

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

104/22 104/23 600 zł*, 640 zł 

105/22 105/23 600 zł*, 640 zł 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

236/22 236/23 820 zł*, 860 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazien-
kami lub pokoje typu studio 2, 3 os.), wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokola-
cje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty: 40 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os.Wymiana waluty będzie 
możliwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej.Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmia-
nie.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd na trasie Sanok – Krościenko. Przyjazd do miej-
scowości Jasienica Zamkowa – drewniana cerkiew św. Michała wraz z dzwon-
nicą, muzeum. Przejazd przez Przełęcz Użocką do m. Użok – drewniana cerkiew 
św. Michała Archanioła (z zewnątrz). Kamjanycia – półgodzinny spacer do ruin 
Zamku Newickiego z XIII w. Użhorod – spacer po mieście, Zakarpackie Muzeum 
Architektury Ludowej, degustacja wina. Mukaczewo – zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Chust – ruiny zamku z XI w.  Rezerwat Dolina Narcyzów 
– największy w Europie rezerwat narcyza zwyczajnego kwitnącego w maju. Iza 
– ośrodek wikliniarstwa, degustacja serów, Welatyno – pobyt na basenach ter-
malnych. Powrót do hotelu, obiadokolacja nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzamy obiekty umocnień z II wojny światowej Linii Ar-
pada w Górnej Grabownicy – Sanatorium Karpaty, Mukaczewo – spacer po 
mieście Zamek Polanka. Powrót do hotelu, obiadokolacja regionalna połączona 
z występem bojkowskiego zespołu „Na Drabini”. Nocleg. 

4 dzień: śniadanie, Urycz – zwiedzamy Zamek w Tustaniu (staroruski skalny 
zespół obronny). Borysław – zagłębie ropy naftowej i gazu ziemnego, zwiedza-
my murowaną cerkiew św. Anny (dawny kościół św. Barbary), przejazd na trasie 
Strzyłki – Topolnica. Przekroczenie granicy w Krościenku, przyjazd do Rzeszowa 
ok godz. 22.00.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 3 noclegi w pensjonacie, hotelu 3* (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy, inne obligatoryjne opła-
ty, pobyt na basenach termalnych (dla chętnych), degustacja serów i wina 
w kwocie ok.: 70 USD/os. Dopłata do regionalnej obiadokolacji z występem 
zespołu „Na Drabini” ok. 150 PLN/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uza-
sadnionych przypadkach).

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

1

4
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 7.00. Sambor – kościół farny, rynek, kościół pojezuicki. Dro-
hobycz - kościół św. Bartłomieja, dom B. Schulza, cerkiew drewniana św. Jerzego 
(UNESCO). Przejazd do Truskawca, który w II Rzeczpospolitej uważany był za 
drugie po Krynicy polskie uzdrowisko. Dziś Truskawiec słynie przede wszystkim 
z „Naftusi”. Woda z tego źródła jest unikatem na skalę światową – degustacja, czas 
wolny. W godzinach wieczornych przyjazd do Lwowa – zakwaterowanie w hote-
lu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Lwów – zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka św. 
Jura, Cmentarz Łyczakowski i Orląt, Wzgórze Wuleckie – miejsce kaźni profeso-
rów lwowskich, śródmieście Lwowa (UNESCO) – rynek z Kamienicą Królewską, 
czas wolny, ratusz, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, katedra ormiań-
ska, spacer Prospektem Swobody – pomnik Adama Mickiewicza, opera lwowska 
(zwiedzanie - spektakl**), obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: ruiny Wysokiego Zamku, panorama 
Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, kościół Dominikanów, Wały Gubernatorskie, ko-
ściół Bernardynów, Cerkiew Wołoska, synagoga, spacer uliczkami miasta, czas 
wolny, zwiedzamy „cerkwie ruskiego Lwowa”: św. Mikołaja, św. Onufrego, Piatnic-
ka, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, czas wolny – możliwość udziału we mszy św., żółkiew - za-
mek, kościoły, cerkwie, synagoga, Krechów – monastyr bazylianów z cudowną 
ikoną MB Werchrackiej, czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski. Przyjazd do kraju ok. godz. 17.00, Rzeszów ok. godz. 19.00. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa (UNESCO) – zwiedzanie miasta 
m.in.: cerkiew św. Jura, Teatr Opery i Baletu, katedra rzymskokatolicka z kaplicą 
Boimów, czas wolny, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg we Lwowie. 

2 dzień: śniadanie, cmentarz: Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Stare Sioło - zamek 
Sieniawskich, Rohatyń – drewniana cerkiew pw. św. Ducha z XVII w (UNESCO), 
Stanisławów – kościół Jezuitów, kościół ormiański, spacer po mieście, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, Buczacz – klasztor bazylianów, ratusz, kościół Matki Bożej 
Szkaplerznej, Okopy św. Trójcy – panorama na Dniestr i Zbrucz, Chocim – forte-
ca, Kamieniec Podolski – katedra p.w. św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, 
rynki, kościoły franciszkanów, dominikanów, trynitarzy oraz zamek – twierdza, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Skała Podolska – pałac Tarłów, Trembowla – zamek, Lwów 
(obwodnica), przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KILKA WAŻNYCH MIAST

• 2 DNI WE LWOWIE

Lwów – Truskawiec – 
Drohobycz – żółkiew

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

097/22 097/23 780 zł*, 820 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

099/22 099/23 880 zł*, 920 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI:  zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu we Lwowie (pokoje 2 os. z ła-
zienkami lub typu studio 2 + 2 os.), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokola-
cje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.   

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 50 USD/
os. **Bilet na spektakl w operze lwowskiej, płatny dodatkowo ok. 400 UAH/
os. (ok. 60-70 PLN), biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru 
opery oraz odwołane spektakle. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/
os. Wymiana waluty będzie możliwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej.   
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedza-
nych obiektów może ulec zmianie.

42

Lwów i Podole

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 50 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie moż-
liwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej.  Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

42

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DUŻO MIEJSCOWOŚCI

• ATRAKCYJNY PROGRAM
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Lwów 2 dni

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

150/22 150/23 330 zł

151/22 151/23 330 zł

152/22 152/23 330 zł

153/22 153/23 330 zł

154/22 154/23 330 zł

155/22 155/23 330 zł

156/22 156/23 330 zł

157/22 157/23 330 zł

158/22 158/23 330 zł

159/22 159/23 330 zł

160/22 160/23 330 zł

161/22 161/23 330 zł

162/22 162/23 330 zł

163/22 163/23 330 zł

164/22 164/23 330 zł

165/22 165/23 330 zł

166/22 166/23 330 zł

167/22 167/23 330 zł

168/22 168/23 330 zł

169/22 169/23 330 zł

170/22 170/23 330 zł

171/22 171/23 330 zł

172/22 172/23 330 zł

173/22 173/23 330 zł

174/22 174/23 330 zł

175/22 175/23 330 zł

176/22 176/23 330 zł

177/22 177/23 330 zł

178/22 178/23 330 zł

179/22 179/23 330 zł

180/22 180/23 330 zł

181/22 181/23 330 zł

182/22 182/23 330 zł

183/22 183/23 330 zł

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• WEEKENDOWY WYJAZD

• MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU 

  W SPEKTAKLU W OPERZE

  LWOWSKIEJ

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% wartości imprezy płatna 
do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 20 
dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, nocleg w hotelu /** (pokoje 2 os. z łazienką lub 
pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 400 UAH/os. 
(ok. 60-70 PLN). *Bilet na spektakl w operze lwowskiej płatny dodatkowo ok. 
400 UAH/os. (ok. 60-70 PLN), biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar 
teatru opery oraz odwołane spektakle. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
– 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie możliwa po przekroczeniu granicy ukra-
ińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.  W terminach, 
w których nie są wystawiane spektakle w operze lwowskiej, realizowany jest 
tylko wariant I. W okresie wakacyjnym opera lwowska nie wystawia żadnych 
spektakli. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00 przejazd do Lwowa – zwiedzanie miasta m.in.: katedra 
greckokatolicka św. Jura, spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewi-
cza, śródmieście Lwowa (UNESCO), obiadokolacja. Dalsza realizacja wycieczki 
wg wybranego wariantu: Wariant I: Czas wolny, dalszy ciąg zwiedzania miasta 
z przewodnikiem (około 1,5 godz.) – m.in.: katedra ormiańska, rynek z Kamienicą 
Królewską, ratusz, spacer uliczkami Lwowa. Wariant II: Opera lwowska – zwie-
dzanie wnętrz oraz udział w spektaklu*. Przejazd w miejsce zakwaterowania (po 
realizacji wariantu/ów), nocleg.

2 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: Cmentarz Łyczakowski i Orląt, ka-
tedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów (możliwość udziału we mszy św. dot. 
niedzieli), czas wolny. Planowany wyjazd ok. godz. 14.30. Przyjazd do Polski ok. 
godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.  

21
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UKRAINA

UKRAINA

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa – zwiedzanie miasta m.in.: śródmie-
ście Lwowa (UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, 
czas wolny, spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, obiadokola-
cja, opera lwowska (zwiedzanie – spektakl**), nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Stare Sioło – zamek Sieniawskich i Zasławskich, świrz – pałac 
Świrskich i Cetnerów, Uniów – klasztor Studytów, Zadwórze – Polskie Termopile 
(bitwa z bolszewikami w 1920 r.), obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra greckokatolicka św. Jura, 
Cmentarz Łyczakowski i Orląt, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów (moż-
liwość udziału we mszy św. – dot. niedzieli), czas wolny. Planowany wyjazd ok. 
godz. 14.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30. Rzeszów ok. godz. 21.30.  

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa – zwiedzanie miasta: cerkiew św. 
Jura, starówka z katedrą ormiańską, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, 
śródmieście Lwowa (UNESCO); rynek z Kamienicą Królewską i Czarną, czas wolny, 
obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, całodniowa wycieczka: Rohatyń – cerkiew św. Ducha (UNE-
SCO), Stanisławów – kościół Jezuitów, kościół ormiański, synagoga, pomnik A. 
Mickiewicza, spacer ul. Sapieżyńską, Bołszowce – kościół Karmelitów Bosych, 
Stare Sioło – zamek Sieniawskich i Zasławskich, powrót do Lwowa, obiadoko-
lacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania miasta Lwowa: Cmentarz Łyczakowski i Or-
ląt, panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej, czas wolny. Planowany wyjazd ok. 
godz. 14.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU 

  W SPEKTAKLU W OPERZE

  LWOWSKIEJ

Lwów i polskie Termopile

WARUNKI PŁATNOśCI:  zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazien-
ką lub pokoje typu studio 2, 3 os.), wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniada-
nia, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 30 USD/
os. **Bilet na spektakl w operze lwowskiej, płatny dodatkowo ok. 400 UAH/
os. (ok. 60-70 PLN), biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru 
opery oraz odwołane spektakle. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 
4 PLN/os. Wymiana waluty będzie możliwa po przekroczeniu granicy ukra-
ińskiej.  Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. W terminach, 
w których uczestnicy wyjazdu wybiorą udział w spektaklu w operze lwowskiej 
program może ulec częściowej modyfikacji. W okresie wakacyjnym opera 
lwowska nie wystawia żadnych spektakli. Kolejność zwiedzanych obiektów 
może ulec zmianie.

3

Lwów i Stanisławów

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadoko-
lacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 40 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie 
możliwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmia-
nie.

32

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• CIEKAWY PROGRAM

• KRÓTKA WYCIECZKA

1

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

101/22 101/23 590 zł*, 630 zł 

102/22 102/23 590 zł*, 630 zł 
*członkowie PTTK

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

107/22 107/23 600 zł*, 640 zł 

108/22 108/23 600 zł*, 640 zł 
*członkowie PTTK
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Olesko – zamek Sobieskich, Podhorce – zamek Koniec-
polskich, Podkamień - były kościół i klasztor dominikanów. Krzemieniec - Góra 
Bony z ruinami zamku. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień: śniadanie, Krzemieniec – muzeum Juliusza Słowackiego, kościół i klasz-
tor jezuitów, Poczajów – Ławra Poczajowska – Sobór Zaśnięcia MB – relikwie św. 
Hioba; (kobiety obowiązuje nakrycie głowy i długie spódnice oraz bluzka z dłu-
gim rękawem, mężczyźni – długie spodnie), Wiśniowiec – pałac i park Wiśnio-
wieckich i Mniszchów. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.   

3 dzień: śniadanie, Zbaraż – zamek Zbaraskich, muzeum, kościół bernardynów 
z obrazem MB Zbaraskiej - oryginał jest w Prałkowcach koło Przemyśla, Buczacz 
– rynek, ratusz, kościół z obrazem MB Szkaplerznej, Jazłowiec – zamek, klasztor, 
Skała Podolska – pałac Tarłów, Kamieniec Podolski – katedra św. Piotra i Pawła, 
baszty starego miasta, rynki, kościoły: franciszkanów, dominikanów, trynitarzy. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

4 dzień: śniadanie, Kamieniec Podolski – zwiedzanie zamku/twierdzy, Chocim 
– chocimska forteca, Okopy św. Trójcy – panorama na Dniestr i Zbrucz, Krzyw-
cze – zwiedzanie jaskini – tzw. podziemna perła Podola. Powrót w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: śniadanie, Czerniowce – krótkie zwiedzanie miasta m.in.: ratusz, gmach 
Banku Państwowego, Pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie zespół uni-
wersytecki), Kołomyja – muzeum „huculskie”, Stanisławów – zwiedzanie mia-
sta m.in.: kościoły w tym były kościół ormiański – cudowny obraz MB dziś jest 
w Gdańsku, synagoga. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

6 dzień: śniadanie, Drohobycz – zwiedzanie miasta Brunona Schulza, kościół far-
ny, Truskawiec – spacer deptakiem, czas wolny – degustacja Naftusi. Przyjazd do 
Polski przez Krościenko – Sanok ok. godz.18.30, Rzeszów ok. 20.30.   

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stano-
wisko „M” o godz. 6.00, przejazd na Ukrainę, Olesko – zamek Sobieskich, Pocza-
jów – Ławra Poczajowska – Sobór Zaśnięcia MB – relikwie św. Hioba (obowiązuje 
odpowiedni strój: kobiety spódnica oraz chusta do nakrycia głowy, mężczyźni 
– długie spodnie), Krzemieniec – muzeum Juliusza Słowackiego, Gimnazjum 
Wołyńskie, Góra Bony z ruinami zamku. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Wiśniowiec – pałac Wiśniowieckich, Zbaraż – pałac Zbara-
skich, Trembowla – zamek Chrzanowskich, Skała Podolska – zamek Lanckoroń-
skich, Kamieniec Podolski – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, Kamieniec Podolski – katedra pw. św. Piotra i Pawła, baszty 
starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, dominikanów, trynitarzy oraz za-
mek-twierdza. Chocim – chocimska forteca, Okopy św. Trójcy – panorama na 
Dniestr i Zbrucz.  Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Czortków – kościół Dominikanów, Buczacz – klasztor Bazy-
lianów, ratusz, kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Stanisławów – kościół Jezuitów, 
kościół ormiański. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, Bołszowce – klasztor Karmelitów Bosych, Rohatyń – drew-
niana cerkiew pw. św. Ducha z XVII w. (UNESCO). Planowany powrót do Polski ok. 
godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.  

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

UKRAINA

UKRAINA

Największe atrakcje Podola
 oraz Wołyń i Huculszczyzna

Podole

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

093/22 093/23 1410 zł*, 1450 zł 

094/22 094/23 1410 zł*, 1450 zł 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

095/22 095/23 1000 zł*, 1040 zł 

096/22 096/23 1000 zł*, 1040 zł 

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY

  PROGRAM

• WAŻNE MIEJSCA

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY

  PROGRAM

• ZNANE MIEJSCA

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelu **/*** (w pokojach 2, 
3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

6

51śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami) wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 50 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie moż-
liwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą posia-
dać ważny paszport.  Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 70 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie 
możliwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej.  Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmia-
nie.
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PROGRAM:
1 dzień: spotkanie na dworcu PKP (hol główny – kasy) w Przemyślu o godz. 
17.40, przejazd pociągiem wg rozkładu jazdy: Przemyśl – Odessa. 

2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), przyjazd do Odessy około godziny 
11.15 czasu lokalnego, przejazd do hotelu w okolicach miejscowości Zatoka, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie: prze-
jazd autobusem nad Dniestr do twierdzy Akerman (Białogród), Szabo – wytwór-
nia win i koniaków (degustacja). Obiadokolacja, nocleg.  

4 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie: cało-
dzienny rejs po Delcie Dunaju z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie miejsco-
wości Wiłkowo, Dunajski Rezerwat Biosfery, piknik z daniami kuchni regionalnej, 
degustacja miejscowego wina i odpoczynek na jednej z wysp. Powrót do hotelu 
około godziny 21.30, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.  

7 dzień: śniadanie, zwiedzanie Odessy: Stara Giełda, Opera, Nowa Giełda, Scho-
dy Potiomkinowskie, Pałac Woroncowa, Port Morski, rejs statkiem, pasaż handlo-
wy. Tranzyt autobusowy na dworzec.  Powrót pociągiem do Polski 

8 dzień: Przejazd pociągiem Odessa – Przemyśl. Planowany powrót do Przemy-
śla ok. godziny 09.10 według rozkładu jazdy pociągu. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00.  Przyjazd do Lwowa (UNESCO) – zwiedzanie miasta 
m.in.: rynek, katedra rzymskokatolicka, katedra ormiańska, cerkiew św. Jura, 
cmentarz Łyczakowski i Orląt, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd do Łucka trasą: Krechów – cudowna ikona MB Wer-
chrackiej w unickim sanktuarium bazylianów, żółkiew – kolegiata z kryptą Żół-
kiewskich, Bełz – ruiny kościoła i klasztoru oo. dominikanów, cerkiew św. Miko-
łaja, cmentarz żydowski – kirkut, Krystynopol – pałac Potockich z XVII w., Sokal 
- były kościół MB Pocieszenia i klasztor bernardynów z cudownym obrazem MB 
Sokalskiej, Łuck – zamek, katedra, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Krzemieńca trasą: Ołyka – rezydencja Radziwił-
łów, Ostróg – zamek i kościół Wniebowzięcia NMP, Międzyrzecz Ostrogski – ze-
spół zamku z obronną cerkwią Świętej Trójcy i dawnym klasztorem franciszka-
nów, Krzemieniec – kościół, zamek na Wzgórzu Bony, Muzeum J. Słowackiego, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

4 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa trasą: Poczajów – zwiedzamy ławrę 
prawosławną (kobiety obowiązuje nakrycie głowy i długie spódnice oraz bluzka 
z długim rękawem, mężczyźni – długie spodnie), Podkamień – na Górze Różań-
cowej z byłym obronnym kościołem i klasztorem dominikanów – cudowny obraz 
MB Śnieżnej był koronowany już w 1727 r. – jedno z najważniejszych sanktuariów 
na kresach – dziś kościół przekazany unickiemu zakonowi studytów - obraz zaś 
jest u dominikanów we Wrocławiu, Olesko – zamek Sobieskich i klasztor kapu-
cynów, Podhorce – kościół św. Józefa, pałac Koniecpolskich, Złoczów – zamek 
Sobieskich z pawilonem chińskim. Powrót do Krzemieńca, obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Wiśniowiec – pałac i park Wiśniowieckich 
i Mniszchów, Zbaraż – zamek Zbaraskich, muzeum, kościół bernardynów z ob-
razem MB Zbaraskiej – oryginał jest w Prałkowcach koło Przemyśla. Buczacz – ra-
tusz, cerkiew bazylianów i kościół Wniebowzięcia NMP z cudownym obrazem MB 
Szkaplerznej – oryginał w Gorzowie Wielkopolskim, Jazłowiec – kościół i klasztor 
ss. Niepokalanek, zamek, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd do Jazłowca trasą: Kamieniec Podolski – katedra 
św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, dominika-
nów, trynitarzy oraz zamek – twierdza, Chocim – chocimska forteca, Okopy św. 

Odessa – czarnomorski kurort 
– pociągiem

Sanktuaria i fortece na Kresach 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• ATRAKCJE FAKULTATYWNE

• ZAKWATEROWANIE 

  W JEDNYM HOTELU

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

• DUŻO ZABYTKÓW

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

8

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

112/22 112/23 1750 zł*, 1790 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

205/22 205/23 1320 zł*, 1360 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

UKRAINA

71

UKRAINA

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: opieka pilota, 5 noclegów w komfor-
towym hotelu *** z basenem w rejonie miejscowości Zatoka (pokoje 2 os. 
z łazienkami: ew. rodzinne 3 os./2 + 1, z balkonami, wyposażone w nowocze-
sny węzeł sanitarny, lodówkę i klimatyzację), wyżywienie: 5 śniadań, 5 obia-
dokolacji, zestaw do plażowania (leżak, parasol, ręcznik), Ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, transfery, degustacje, lokalni przewodnicy oraz inne obligato-
ryjne opłaty 90 USD/os. Cena nie zawiera opłaty za przejazd kursowym pocią-
giem na trasie Przemyśl – Odessa – Przemyśl: ok. 370 PLN/os. oraz obligato-
ryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. 
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: do Szabo i twierdzy Akerman: 25 EUR/os. (wy-
cieczka realizowana przy min. 15 os.). Całodzienny rejs po Dunaju: 35 EUR/os. 
(wycieczka realizowana przy min. 15 os.). 
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WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Wołyńskim szlakiem

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

• ZNANE MIEJSCA I ZABYTKI

4

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Łucka trasą: Krechów - monastyr bazylia-
nów z cudowną ikoną MB Werchrackiej, żółkiew – kolegiata św. Wawrzyńca, ry-
nek, synagoga, Bełz – zrujnowane zabytki miasta o pięknej historii, Krystynopol 
– zespół pałacowy Potockich, cerkiew św. Jerzego, kościół bernardynów, Sokal 
– zespół klasztorny bernardynów, Łuck – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Łuck – katedra rzymskokatolicka, zamek z ekspozycją muze-
alną, Ołyka – rezydencja Radziwiłłów, Ostróg – zamek, kościół rzymskokatolicki, 
Międzyrzecz Ostrogski – dawny klasztor franciszkanów, Krzemieniec – Wzgó-
rze Bony, Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, kościół rzymskokato-
licki. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Beresteczko – miejsce bitwy polsko-kozackiej w 1651 r., Ło-
patyń – kościół parafialny, grób gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu, Bro-
dy – cytadela Koniecpolskich, Wielka Synagoga i jeden z największych kirkutów 
w Galicji, Podkamień – warowny kościół i klasztor dominikanów, Poczajów 
– zwiedzamy ławrę prawosławną (kobiety obowiązuje nakrycie głowy i długie 
spódnice oraz bluzka z długim rękawem, mężczyźni – długie spodnie). Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, Wiśniowiec – pałac i park Wiśniowieckich, Zbaraż – zamek 
i kościół bernardynów, Złoczów – zamek Sienieńskich, Górków, Sobieskich. Po-
wrót do Polski ok. godz. 22.00 – Rzeszów ok. godz. 23.30.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelu ** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 
z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 40 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie moż-
liwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

088/22 088/23 850 zł*, 890 zł 

089/22 089/23 850 zł*, 890 zł 
*członkowie PTTK

UKRAINA

Trójcy  – twierdza  – panorama na Dniestr i Zbrucz, Czortków – kościół domini-
kanów z cudownym obrazem MB Różańcowej  – oryginał jest w kościele św. Jacka 
w Warszawie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, Zarwanica – sanktuarium grekokatolickie, Stanisławów - ko-
ścioły: w tym były kościół ormiański  – cudowny obraz MB dziś jest w Gdańsku, 
Bołszowce - Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Powrót do Pol-
ski ok. godz. 21.00, Rzeszów ok. godz. 23.00.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelu **/***  – pokoje 2, 3 os. 
z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 70 USD/os . 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie moż-
liwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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Złote kopuły Kijowa 
– pociągiem

Zakarpacie – Bukowina – 
Huculszczyzna

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

• ZAKWATEROWANIE 

  W JEDNYM HOTELU

PROGRAM:
1 dzień: spotkanie na dworcu PKP (hol główny – kasy) w Przemyślu o godz. 12.00, 
przejazd pociągiem: Przemyśl – Kijów. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: Sobór Świętego 
Włodzimierza, Złota Brama, Sobór św. Zofii (UNESCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, 
wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie freski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, 
Sobór Świętego Michała Archanioła (perła baroku ukraińskiego), cerkiew św. 
Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, Plac Kontraktowy, czas wolny, spacer po 
ulicy Chreszczatyk – głównej arterii miasta oraz Majdanie – Placu Niepodległości. 
Obiadokolacja, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: Ławra Kijowsko - 
Peczerska z grotami (UNESCO) - jeden z największych klasztorów prawosławnych 
w Europie, park Chwały, katedra rzymskokatolicka św. Aleksandra, rejs statkiem 
po Dnieprze (ok. 1 godz.), czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), powrót pociągiem do Polski – Prze-
myśl ok. godz. 16.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Sambor – spacer po mieście, przełęcz Użocka, Użok 
– cerkiew św. Michała Archanioła (UNESCO), Użhorod - spacer uliczkami miasta, 
degustacja win. Mukaczewo – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Mukaczewo – zwiedzanie zamku Palanka i spacer po mieście, 
sanatorium Karpaty (Pałac Myśliwski hrabiego Schönborn), Kosino – pobyt na 
basenach z wodami termalnymi (3 godz. kuracji – koszt dodatkowy). Powrót do 
Mukaczewa, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, Iza – degustacja serów zakarpackich, przejazd przez punkt 
geograficzny „Centrum Europy”, przełęcz Jabłonicka (Tatarska) – targ huculski, 
Bukowel – największy ośrodek narciarski na Ukrainie, Polanica – zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Worochta, przełęcz Krzywopilska, żabie – muzeum hucul-
skie R. Kumłyka, Kosów, Kuty – dawna granica polsko-rumuńska, Czerniowce – 
zwiedzanie starego miasta, teatr, ratusz. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, c.d zwiedzania miasta – pałac Metropolitów Bukowińskich, 
śniatyń – ratusz, Kołomyja – muzeum huculskie, Stanisławów - zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Stanisławowa – kościół ormiański, kościół Je-
zuitów, pomnik A. Mickiewicza, synagoga, Bołszowce – kościół Karmelitów Bo-
sych, Rohatyń – cerkiew św. Ducha (UNESCO). Przyjazd do Polski ok. godz.18.00, 
Rzeszów ok. godz. 20.00.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

090/22 090/23 1210 zł*, 1250 zł 

091/22 091/23 1210 zł*, 1250 zł 
*członkowie PTTK
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WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: bilety na pociąg (1 klasa) na trasie Prze-
myśl – Kijów – Przemyśl, opieka pilota, 3 noclegi w hotelu */**/*** (pokoje 
2 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 70 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport.  Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

130/22 130/23 1640 zł*, 1680 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZEJAZD POCIĄGIEM

• PIĘKNE OBIEKTY

UKRAINA

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach/pensjonatach (pokoje 
2,3 os. z łazienką lub pokoje typu studio 2, 3 os.), wyżywienie: 5 obiadokolacji, 
5 śniadań, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 80 USD/os. 
Wstęp do kompleksu  basenów w Kosino: ok. 500 UAH/os. (ok. 80-90 PLN). 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4  PLN/os. Wymiana waluty będzie 
możliwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmia-
nie.

UKRAINA
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Złote kopuły Kijowa

Złote kopuły Kijowa, Czarnobyl 
lub Meżyhiria – pociągiem

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Lwowa (UNESCO) – zwiedzanie miasta; 
starówka i Cmentarz Łyczakowski i Orląt, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, Brody - cytadela Koniecpolskich, Wielka Synagoga i jeden 
z największych kirkutów w Galicji, Dubno – zamek Zasławskich i Lubomirskich, 
przejazd do Kijowa - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: sobór św. Zofii 
(UNESCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie fre-
ski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, sobór Świętego Michała Archanioła (perła 
baroku ukraińskiego) cerkiew św. Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, czas wol-
ny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama. 
Obiadokolacja, nocleg.

PROGRAM:
1 dzień: spotkanie na dworcu PKP (hol główny – kasy) w Przemyślu o godz. 12.00, 
przejazd pociągiem: Przemyśl – Kijów. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: Sobór Świętego 
Włodzimierza,  Złota Brama, Sobór św. Zofii (UNESCO) - najstarsza cerkiew Kijowa, 
wewnątrz niepowtarzalne bizantyjskie freski, pomnik Bohdana Chmielnickiego, 
Sobór Świętego Michała Archanioła (perła baroku ukraińskiego), cerkiew św. 
Andrzeja, spacer uliczką św. Andrzeja, Plac Kontraktowy, czas wolny,  spacer po 
ulicy Chreszczatyk – głównej arterii  miasta oraz Majdanie – Placu Niepodległości. 
Obiadokolacja, nocleg.  
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WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach */** (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 80 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Wymiana waluty będzie moż-
liwa po przekroczeniu granicy ukraińskiej. Uczestnicy wycieczki muszą po-
siadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: bilety na pociąg (1 klasa) na trasie Prze-
myśl – Kijów – Przemyśl, opieka pilota, 4 noclegi w hotelu */**/*** (pokoje 
2 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 70 USD/
os . Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Wycieczki fakultatywne, 
realizowane przy minimum 10 osobach chętnych, stanowią koszt dodatko-
wy: Meżyhiria (Międzygórze): 40 EUR/os., Czarnobyl: 100 EUR/os. Uczestnicy 
wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Uczestnicy wycieczki do Czar-
nobyla muszą spełniać następujące warunki: wszyscy uczestnicy wycieczki 
muszą mieć skończone 18 lat, przed zapisaniem się na wycieczkę prosimy o 
sprawdzenie czy nie ma medycznych przeciwwskazań do zwiedzania obszaru 
podwyższonego promieniowania, odzież powinna być szczelna, maksymal-
nie zamknięta z długimi rękawami. Obuwie zamknięte na grubej podeszwie 
(do zwiedzania nie dopuszczane są osoby w szortach, spódnicach, z obuwiem 
otwartym, z odzieżą z krótkim rękawem), wjazd do strefy tylko z paszportem.  
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

068/22 068/23 1450 zł*, 1490 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

113/22 113/23 1980 zł*, 2020 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WSPANIAŁE ZABYTKI

• ZNANE MIEJSCA I OBIEKTY

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• BOGATY PROGRAM

• WARIANT ZWIEDZANIA 

  DO WYBORU

UKRAINA

UKRAINA

4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa: Ławra Kijowsko – Peczerska z grotami 
(UNESCO) – jeden z największych klasztorów prawosławnych w Europie, park 
Chwały, rejs statkiem (ok. 1.5 godz.), czas wolny, cerkiew św. Włodzimierza, kate-
dra rzymskokatolicka św. Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 
2012. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, Biała Cerkiew – kościół św. Jana Chrzciciela, pałac Branic-
kich, Humań – park Zofiówka, Winnica, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

6 dzień: śniadanie, Latyczów – kościół i klasztor dominikanów, Międzybóż – for-
teca. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22-23.00.

3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem m.in.: Ławra Kijowsko - 
Peczerska z grotami (UNESCO) – jeden z największych klasztorów prawosławnych 
w Europie, park Chwały, katedra rzymskokatolicka św. Aleksandra, rejs statkiem 
po Dnieprze (ok. 1 godz.), czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, do wyboru całodniowe wycieczki fakultatywne: 

Wycieczka fakultatywna: Meżyhiria (Międzygórze) – była rezydencja byłego 
prezydenta Wiktora Janukowycza tzw. Pałac Korupcji. Obecnie Muzeum Pań-
stwowe (posesja obejmuje 140 hektarów m.in.: parki, jeziora, pole golfowe, ko-
lekcja zabytkowych obrazów, las do prywatnych polowań, słynny dom Honka, 
prywatne zoo) 

Wycieczka fakultatywna: Czarnobyl - Strefa Zamknięta m.in.: Oko Moskwy, 
miasto Prypeć – zwiedzanie: żłobek, port rzeczny, ratusz, hotel Polesie, dom han-
dlowy, dom kultury Energetyk, urząd pocztowy, wesołe miasteczko z diabelskim 
młynem, tereny elektrowni, miasto Czarnobyl – zwiedzanie: pomnik strażaków, 
główny plac miasta. W drodze powrotnej krótki postój przy Czerwonym Lesie. 
Powrót do Kijowa, obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), powrót pociągiem do Polski – Prze-
myśl ok. godz. 16.00. 
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNESCO) –
zwiedzanie miasta m.in.: Zamek Vajdahunyad – kompleks budynków o różnych 
stylach architektonicznych, Plac Bohaterów – który jest największym placem 
w mieście, pomnik Milenium (postawiony w roku 1896 z okazji rocznicy tysiącle-
cia powstania Państwa Węgierskiego). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 
Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg. 

2 dzień: śniadanie, Szentendre zwane „Montmartre Dunaju” – spacer po baroko-
wej starówce, Muzeum Marcepana (możliwość zakupu słodyczy), czas wolny. Po-
wrót do Budapesztu c.d. zwiedzania m.in.: Wzgórze Zamkowe: Zamek Królewski, 
Plac św. Trójcy, kościół Macieja (miejsce koronacji i ślubów królewskich), Baszta 
Rybacka, czas wolny, spacer po dzielnicy Buda, Bazylika św. Stefana – w której 
przechowywana jest najważniejsza relikwia kraju – prawica pierwszego króla Wę-
gier, wizyta na Wyspie Małgorzaty. Obiadokolacja w czardzie węgierskiej, połą-
czona z programem folklorystycznym. Budapeszt nocą: rejs statkiem po Dunaju. 
Nocleg. 

3 dzień: śniadanie. Przejazd do Egeru – spacer uliczkami miasta: zwiedzanie Ba-
zyliki (zabytek sztuki klasycystycznej, drugi co do wielkości kościół na Węgrzech), 
brama Fazola (arcydzieło sztuki kowalskiej), kościół Minorytów (jest jednym 
z najpiękniejszych przykładów barokowego budownictwa sakralnego w którym 
znajduje się rzeźbiona w soli figura św. Jadwigi – dar górników z Wieliczki), plac 
Istvana Dobó. Przejazd do Doliny Pięknej Pani – czas wolny na: zwiedzanie miej-
scowych piwniczek, degustację oraz zakup regionalnych win, posiłek. Wyjazd 
w godzinach popołudniowych do Polski. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. 
godz. 23.00.

Adwentowy jarmark 
w Budapeszcie

Budapeszt – Eger 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• ZWIEDZANIE + ZAKUPY

• WSPANIAŁA ŚWIĄTECZNA

  ATMOSFERA

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WIECZÓR W CZARDZIE

  WĘGIERSKIEJ

• NOCNY REJS PO DUNAJU

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

123/22 123/23 790 zł*, 810 zł 

124/22 124/23 780 zł

125/22 125/23 760 zł*, 780 zł 

126/22 126/23 790 zł*, 810 zł 

127/22 127/23 780 zł

128/22 128/23 740 zł*, 780 zł 

129/22 129/23 730 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

136/22 136/23 540 zł*, 570 zł

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 1 nocleg w hotelu **/*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3 os. z ła-
zienkami), wyżywienie: 1 śniadanie, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 35 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolej-
ność zwiedzania może ulec zmianie. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie lub okolicy  (pokoje 2, 
3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: 
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, dopłata do regionalnej kolacji oraz inne 
obligatoryjne opłaty 50 EUR/os. oraz 4.000 HUF/os. Cena nie zawiera obligato-
ryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie.

WĘGRY

WĘGRY

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNESCO) – 
zwiedzanie miasta m.in.: Plac Bohaterów – który jest największym placem w mie-
ście, pomnik Milenium – postawiony w roku 1896 z okazji rocznicy tysiąclecia 
powstania Państwa Węgierskiego, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad – bajkowa 
budowla malowniczo położona wśród drzew nad brzegiem jeziora (zwiedzanie 
z zewnątrz). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorny rejs statkiem 
pod świątecznie udekorowanymi i pięknie podświetlonymi mostami nad Duna-
jem. Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Budapesztu – Wzgórze Zamkowe, Kościół Ko-
ronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która zachwyca wspaniałym 
widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu. Stare kamieniczki Budy, Zamek Kró-
lewski - trzykrotnie niszczony i odbudowywany. Przejście Mostem Łańcuchowym 
w kierunku Pesztu – dalsze zwiedzanie miasta: Parlament, Bazylika św. Stefana 
– największa świątynia Budapesztu, spacer do placu Vörösmarty. Czas wolny –
możliwość spaceru po wspaniale udekorowanych uliczkach i placach miasta oraz 
uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym – wydarzeniu artystycznym i kulinarnym 
wprowadzającym w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Czas wolny na 
deptaku Vaci Utca, gdzie znajduje się zabytkowa hala targowa oraz odbywa się 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Obiadokolacja w restauracji, nocny powrót do kraju. 

3 dzień: przyjazd do Rzeszowa w godzinach porannych, ok. godz. 5.00. 

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

1

31
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 5.00, przejazd przez Słowację lub Czechy, Austrię do Włoch, 
nocleg tranzytowy, obiadokolacja.  

2 dzień: śniadanie, przejazd do Wenecji (UNESCO). Przepłynięcie statkiem 
w okolice Placu św. Marka – zwiedzanie miasta m.in.: Plac św. Marka, dzwonnica 
(campanile), Torre dell’Orologio – wieża z zegarem, Procuratie – arkadowy bu-
dynek otaczający Plac św. Marka z dwóch stron, Bazylika św. Marka, Most Wes-
tchnień, Most Rialto, czas wolny. Powrót na parking. Przejazd do Padwy. Padwa 
(UNESCO) – zwiedzanie Bazyliki św. Antoniego wraz z grobem świętego, kaplicą 
relikwii i przylegającym klasztorem. Przejazd na nocleg w okolice Florencji, obia-
dokolacja, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, Florencja (UNESCO) – zwiedzanie miasta m.in.: kościół Santa 
Maria Novella, Piazza del Duomo, Katedra NMP Kwietnej, baptysterium, dzwon-
nica (campanile) Giotta (z zewnątrz), Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Most 
Ponte Vecchio, czas wolny. Przejazd w okolicę Rzymu, obiadokolacja, nocleg.  

4 dzień: śniadanie, Watykan (UNESCO) – zwiedzanie Bazyliki św. Piotra (grób 
Jana Pawła II), Plac św. Piotra, Rzym (UNESCO) – spacer barokowym i starożytnym 
Rzymem m.in.: Plac Nawona, Panteon, Fontanna di Trevi, (czas wolny) oraz słynne 
Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Forum Romanum – dawny plac reprezentacyj-
ny miasta, Koloseum – amfiteatr, w którym urządzano igrzyska i walki gladiato-
rów (z zewnątrz). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

5 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu – udział w papieskiej audiencji ge-
neralnej (uwarunkowany obecnością Ojca Świętego w Watykanie), przejazd na 
Monte Cassino – Cmentarz Żołnierzy Polskich i Opactwo Benedyktynów. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

6 dzień: śniadanie, przejazd do Asyżu (UNESCO) – zwiedzanie: Bazylika św. Fran-
ciszka, Piazza del Comune z portykiem Świątyni Minerwy, Bazylika św. Klary, Ba-
zylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Różany. Przejazd do hotelu w 
okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg.  

7 dzień: śniadanie, Rawenna – zwiedzanie obiektów określonych jako zabytki 
wczesnego chrześcijaństwa i mozaikarstwa (UNESCO) – Sant’ Apollinare Nuovo, 
baptysterium Ortodoksów, San Vitale, mauzoleum Galli Placydii. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez Austrię i 
Czechy lub Słowację.  

8 dzień: planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.00.

Włochy klasyczneATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• NAJBARDZIEJ ZNANE 

  WŁOSKIE MIEJSCOWOŚCI

• MNOGOŚĆ ZABYTKÓW 

  UNESCO

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 6 noclegów w hotelu /**/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyży-
wienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro), bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne 
obligatoryjne opłaty 150 EUR/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 
PLN/os. Napoje do obiadokolacji uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

WŁOCHY

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

115/22 115/23 1960 zł 

116/22 116/23 1960 zł*, 1990 zł

117/22 117/23 1960 zł*, 1990 zł

118/22 118/23 1960 zł*, 1990 zł

119/22 119/23 1940 zł
*członkowie PTTK

87
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Włoch przez terytorium Polski, Czech, Austrii. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd do Bolonii – zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
lokalnym. Bazylika św. Petroniusza, piazza Ravegnata ze słynnymi wieżami. Prze-
jazd do hotelu w okolicach Montecatini Terme. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przejazd do Sieny (UNESCO) – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem lokalnym. Kościół św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny ze Sieny, Piazza 
dell Campo, na którym rozgrywane jest słynne sieneńskie Palio, Katedra. Przejazd 
do San Gimignano (UNESCO) – miasteczka zwanego średniowiecznym Man-
hatanem z powodu zachowanych licznych wież obronnych. Możliwość zakupu 
doskonałego wina, z którego słynie miasto – Vernaccia, czas wolny – spacer po 
mieście. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd na plażę w okolice Viareggio – czas wolny. Powrót 
do hotelu. Przejazd w okolice Lukki do Fattorii dell Poggio słynącej z doskona-
łych win, oliwy i lokalnych przysmaków. Kolacja regionalna z muzyką, degustacja 
i możliwość zakupu produktów regionalnych. Powrót do hotelu, nocleg. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

147/22 147/23 1920 zł*, 1950zł

149/22 149/23 1880 zł
*członkowie PTTK

ATUTY WYCIECZKI:

•  WYŻYWIENIE W CENIE

• ZNANE WŁOSKIE MIEJSCA

• MOŻLIWOŚĆ PRZEJAZDU 

  SZWAJCARSKĄ KOLEJKĄ 

  BERNINA EXPRESS

Włoskie wspaniałości

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota, 6 noclegów w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji i 1 kolacja, ubezpieczenie: NNW 
(12.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 150 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os. Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

WŁOCHY

83

5 dzień: śniadanie, przejazd do La Spezia. Przejazd pociągiem na zwiedzanie 
Cinque Terre (UNESCO) – najpiękniejszego parku narodowego we Włoszech. Rejs 
statkiem wzdłuż wybrzeża (Monterosso – Manarola). Panorama Vernazza – naj-
piękniejszej miejscowości. Przejazd pociągiem do Levanto. Przejazd autokarem 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
lokalnym. Wyjazd windą na dach Katedry skąd rozciąga się wspaniała panorama 
miasta. Spacer do zamku Castello Sforzesco, słynna opera La Scala, Galleria Vit-
torio Emanuele. Przejazd do Sirmione – najpiękniejszego miasteczka położone-
go nad Jeziorem Garda. Spacer po starówce. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 

7 dzień: śniadanie, przejazd (z przerwami w punktach widokowych) przez Alpy 
do Sankt Moritz w Szwajcarii. Fakultatywnie: (zgłoszenia należy dokonać w biurze 
przy zapisie na wycieczkę!) przejazd kolejką panoramiczną (ok. 2,5 godz.) Bernina 
Express z Tirano do Sankt Moritz w Szwajcarii. Wyjazd w drogę powrotną do Pol-
ski. Przejazd nocny przez terytorium Szwajcarii, Austrii.  

8 dzień: przejazd przez Czechy. Planowany przyjazd do Rzeszowa w godzinach 
popołudniowych.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) o godz. 
13.15 – przejazd do Warszawy z przerwą na posiłek/obiad [wariant opcjonalny 
– dodatkowo płatny] (we własnym zakresie). Godz. 20.00 – spotkanie na lotni-
sku (Warszawa – Lotnisko Chopina (Okęcie), odprawa bagażowo-paszportowa. 
O godz. 22.15 wylot do Armenii (Erywań) liniami LOT. 

2 dzień: ok godz. 03.50 przylot do Erywania. Spotkanie z przewodnikiem, trans-
port z lotniska do hotelu, krótki odpoczynek, późne śniadanie. Przejazd do Klasz-
toru Chor Wirap – przy dobrej pogodzie niezapomniana panorama biblijnej góry 
Ararat. Jaskinia Areni – miejsce wykopalisk archeologicznych, gdzie odnalezio-
no między innymi najstarszą na świecie wytwórnię wina. Klasztor Norawank – 
perła ormiańskiej architektury sakralnej z XIII wieku położona w najpiękniejszym 
kanionie Armenii. Przejazd do miasteczka Jeregnadzor. Lekka kolacja połączona 
z degustacją wina od jednego z najlepszych producentów z regionu Areni, gdzie 
uprawiane są endemiczne szczepy winogron. Nocleg w okolicach Jeregnadzor 
lub Areni.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w prowincji Wajoc Dzor. Trasa prowadzi 
przez góry Geghamskie słynące z wygasłych wulkanów, spektakularnych pano-
ram i wielokolorowych formacji skalnych. Długość trasy ok. 18 km, maksymalna 
wysokość ok. 2100 m. n.p.m. Kolacja i przejazd na nocleg do Sisian.

4 dzień: śniadanie, całodzienne zwiedzanie regionu Sjunik. Przejazd samocho-
dami terenowymi nad Ughtasar – położone w kraterze wygasłego wulkanu 
wysokogórskiego (3300 m. n.p.m.) jezioro otoczone setkami prehistorycznych ry-
sunków naskalnych. Przejście wokół jeziora i do pobliskich kraterów. Zwiedzanie 
średniowiecznego klasztoru i uniwersytet Tatew do którego prowadzi najdłuższa 
na świecie jednosekcyjna kolej linowa (Skrzydła Tatewu). Chyndzoresk – skalne 
miasto zwane ormiańską Kapadocją – przejście mostem linowym i zwiedzanie 
ruin osady. Kolacja w Goris, powrót do Sisian, nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejazd do kurortu Dżermuk, skąd pochodzi najbardziej 
znana w Armenii woda mineralna. Spacer po parku zdrojowym i do wodospa-
du w kanionie rzeki Arpa. Przejście dolną częścią kanionu lub wjazd wyciągiem 
na punkt widokowy nad miastem i zejście z góry. Przejazd przez przełęcz Selim 
(2410 m n.p.m.) – panorama regionu Wajoc Dzor i zwiedzanie selimskiego ka-
rawansaraju (średniowiecznego zajazdu na trasie Szlaku Jedwabnego). Wizyta 
w Noratus – największej średniowiecznej nekropolii w Armenii, gdzie podziwiać 
można setki chaczkarów – unikalnych kamieni krzyżowych. Przejazd nad jezioro 
Sewan – jedno z największych wysokogórskich słodkowodnych jezior na świecie 
(położone na wysokości prawie 2000 m. n.p.m., zajmuje 5% powierzchni Arme-
nii). Obiadokolacja nad jeziorem. Nocleg w Hagharcin w bezpośrednim sąsiedz-
twie średniowiecznego klasztoru (XIII w.), położonego w sercu Parku Narodowe-
go Dilidżan. 

6 dzień: śniadanie, całodzienna wycieczka górska w Parku Narodowym Dili-
dżan. Trasa prowadzi przez najpiękniejsze w Armenii klify wapienne i hale wyso-
kogórskie. Długość trasy ok. 20 km, maksymalna wysokość 2200 m. n.p.m. Kolacja 
i nocleg w Hagharcin.  

7 dzień: śniadanie, przejazd do Aghawnawank – przejście przez rezerwat cisów, 
wchodzący w skład Parku Narodowego Dilidżan. Wizyta w klasztorze Goszawank 
(XIII w.) Zwiedzanie klasztoru Sewanawank (X w.), położonego na malowniczym 
półwyspie, z którego roztacza się widok na jezioro Sewan i otaczające je pasma 
górskie. Przejazd do miejscowości Garni, gdzie znajduje się antyczna świątynia 
w stylu klasycznym z I w. – jedyny tego typu obiekt na obszarze byłego ZSRR. Pa-
norama kanionu rzeki Azat i rezerwatu Chosrow. Wizyta w kanionie – możliwość 
podziwiania formacji skalnych znanych jako Kamienna Symfonia. Obiad w Garni. 
Przejazd do Geghard (UNESCO) – częściowo wykutego w skale średniowieczne-
go kompleksu klasztornego, gdzie przez wieki przechowywana była włócznia, 
którą przebito bok Chrystusa. Nocleg w Erywaniu. 

Górskie szlaki i zabytki

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• NIESAMOWITA PRZYRODA

• BOGATY, ATRAKCYJNY 

  PROGRAM

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 60% płatne w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: opieka pilota, transport klimatyzowa-
nym busem (np. Mercedes Sprinter) na całej trasie + transfer z/na lotniska/o, 
7 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
wyżywienie wg programu: 2 posiłki dziennie wg programu /w Jeregnadzor 
lżejszy posiłek połączony z degustacją wysokogatunkowych win. W pozosta-
łych przypadkach cena nie obejmuje napoi alkoholowych. Kolacja pożegnal-
na z tradycyjną ormiańską muzyką, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (30.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd samochodem terenowym oraz 
inne obligatoryjne opłaty - 100 USD/os. Napoje do posiłków wg indywidual-
nych zamówień. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 30 PLN/os. Uczest-
nicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty 
lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyjazd terenowy na 
Ughtasar oraz przejścia piesze uzależnione są od warunków atmosferycznych 
i mogą ulec modyfikacji. Cena nie zawiera biletów lotniczych. Koszt przelotu 
kształtuje się na poziomie ok. 1550-1800 zł/os. Bilety zostaną zakupione przez 
biuro PTTK po potwierdzeniu imprezy. Potwierdzenie bądź odwołanie im-
prezy nastąpi najpóźniej na 2 miesiące przed planowaną datą podróży. Ilość 
miejsc ograniczona, wyjazd planowany jest na małą grupę. Podane przez pań-
stwa imiona i nazwiska muszą być zgodne z danymi w paszporcie.

INFORMACJE ODNOśNIE BAGAżU: w cenie biletu jest bagaż rejestrowa-
ny (przewożony w luku bagażowym): wymiary nie mogą przekroczyć 158 cm 
(jest to suma wymiarów wysokość + szerokość + głębokość), max waga 23 kg, 
oraz bagaż podręczny: wymiary: 55 cm x 40 cm x 23 cm, max waga 8 kg. Do-
datkowo w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny pasażer może zabrać ze 
sobą torebkę damską lub torbę męską lub laptopa (wymiary 40 cm x 35 cm x 
12 cm). Szczegółowe informacje na temat bagażu rejestrowanego, podręcz-
nego, nadbagażu, bagażu dodatkowego i opłatach dostępne są na stronie 
internetowej: https://www.lot.com/pl/pl/bagaz

ARMENIA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

233/22 233/23 4520 zł*,  4570  zł
*członkowie PTTK
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8 dzień: wczesne śniadanie, przejazd nad jezioro Kari, położone na wysokości 
3200 m n.p.m. Wejście na południowy wierzchołek (3880 m n.p.m.) góry Aragac 
– najwyższego szczytu Armenii (trasa ok. 9 km). Zwiedzanie średniowiecznej 
twierdzy Amberd, położonej na zboczach góry. Powrót do Erywania. Spacer po 
centrum miasta. Dla chętnych, wizyta na Wernisażu – targu pamiątek, rzemiosła 
i sztuki. Kolacja pożegnalna z tradycyjną ormiańską muzyką. Nocleg w Erywaniu. 
(Przy zainteresowaniu i odpowiednim przygotowaniu fizycznym grupy możli-
wa jest całodzienna wyprawa na północny (najwyższy) szczyt Aragacu (4090 m 
n.p.m.).

9 dzień: śniadanie w formie suchego prowiantu. Ok. godzinie 0.45 – wyjazd na 
lotnisko, ok. godz. 04.50 – wylot do Warszawy – ok. godz. 06.40 czasu polskiego – 
lądowanie. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 12.30 (opcjonalnie).
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 20.00, przejazd przez: Słowację, Węgry i Chorwację.

2 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), przejazd przez Bośnię, Jajce (kandy-
dat na listę UNESCO) – zwiedzanie miasta m.in.: twierdza, mury obronne, zespół 
baszt, meczet Dizdarów, wieża zegarowa, meczet Singa-bega, ruiny kościoła św. 
Marii, tradycyjne domy muzułmańskie, meczet Esme Sultanija. Przejazd w okolicę 
Bjelasnicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Gornja Grkarica - Bjelasnica (2067 m 
n.p.m.) – Zapoda – Siljak (1691 m n.p. m.) - Bjele vode [czas przejścia ok. 6 godz.]. 
Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Umoljani – Gradina - Obalj (1896 m 
n.p.m.) – Lukomir – Debelo Brdo – Grabovi Hum - Umoljani [czas przejścia ok. 
9 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Sinanovici – Mokre Stijene - Vito (1960 m 
n.p.m.) – Mahale – Mendino vrelo – Jelenaca - Sinanovici [czas przejścia ok. 
7 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Ljubovcici – Savanici – Stanari – Kuca Hra-
nisava – Hranisawa (1964 m n.p.m.) – Haluge – Savnici - Ljubovcici  [czas przej-
ścia ok. 6 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, przejazd do Sarajewa – zwiedzanie: katedra pw. Serca Jezu-
sowego, miejsce zamachu na Franciszka Ferdynanda, kryty bazar - Bezistan, me-
czet Gazi Husrev-bega, synagoga, wieża zegarowa – sahat kula, targ Baśćarśija, 
studnia Sebilj – fragment pierwszego w Europie wodociągu, ratusz, czas wolny 
na zakup pamiątek i posiłek (we własnym zakresie). Wyjazd do Polski, przejazd 
przez Chorwację, Węgry.

8 dzień: kontynuowanie podróży – przejazd przez Słowację. Przyjazd do Rzeszo-
wa ok. godz. 06.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

077/22 077/23 1790 zł*,  1820 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40 % płatna w momencie 
zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem 
wycieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota, 5 noclegów [w pensjonacie lub hotelu **/*** w pokojach 2, 3 os. 
z łazienkami, wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 60 EUR/
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, za-
proponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji 
fizycznej (czas trwania przejść ok. 6 – 9 godz. marszu + dojazdy autokarem). 
Długość tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja tras pieszych 
zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmian tras, skrócenie lub odwołanie (w uzasadnionych przypadkach). Ilość 
miejsc ograniczona. 

8

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• SPRAWDZONE, „PRZETARTE” 

  SZLAKI

• ZWIEDZANIE SARAJEWA

BOśNIA I HERCEGOWINA

Bośniacki klasyk górski
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 16.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry. 

2 dzień: przejazd przez Serbię, Bułgarię - Sofię do miejscowości Bansko, zakwa-
terowanie, zwiedzanie Banska. Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Wichren (2914 m n.p.m.) – najwyższy 
szczyt pasma znajdujący się na terenie Parku Narodowego Pirynu (UNESCO) [czas 
przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, schronisko Bynderica – Kazana – przełęcz Premkata – Koncze-
to (grań ubezpieczona) – Banski Suchodoł (2884 m n.p.m.) – Przełęcz Sucho-
dolska – schronisko Jaworow – Razłog [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, 
nocleg.

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w góry Riła, zwiedzanie Mona-
styru Rylskiego (UNESCO), wycieczka górska: Kiryłowa Polana – Suchoto Ezero 
– przełęcz Kobilino Braniszte (2145 m n.p.m.) – Popowokapski Prewał (2500 m 
n.p.m.) – Kompleks Maljowica [czas przejścia ok. 7 godz.], przejazd do miejsca 
zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd do ośrodka Panicziszte, wyjazd wyciągiem krzeseł-
kowym do schroniska Rylski Ezera, przejście piesze na trasie: Suchaja Rid - Ezerny 
Wrych – Przełęcz Rozdeła (2550 m n.p.m.) – Otowiszki Wrych (2696 m n.p.m.) 
– Schronisko Siedmiu Jezior Rilskich – schronisko Rilski Ezera [czas przejścia ok. 
6 godz.], zjazd wyciągiem. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Borowec, wyjazd kolejką gondolo-
wą na Jastrebec (2360 m n.p.m.), wycieczka górska na najwyższy szczyt Bałkanów 
– Musałę (2925 m n.p.m.) – Jastrebec [czas przejścia ok. 6 godz.] – zjazd do Bo-
rowca. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd nocny przez 
Serbię, Węgry, Słowację. 

9 dzień: planowany przyjazd do Polski ok. godz. 4.00, Rzeszów ok. godz. 5.30.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

140/22 140/23 1650 zł*,  1690  zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelach /** /pensjo-
natach (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokola-
cji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

Piryn i Riła 

BUŁGARIA

2 9
ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PROGRAM ZAWIERA WEJŚCIE

  NA NAJWYŻSZY SZCZYT

• WYJAZD WYCIĄGIEM  I KOLEJKĄ

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 40 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, za-
proponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fizycz-
nej (czas trwania przejść ok. 6-10 godz. marszu tj. ok. 40-50 pkt GOT + dojazdy 
autokarem). Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras wycieczek 
(w uzasadnionych przypadkach). 
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stano-
wisko „M” o godz. 20.00, przejazd przez: Słowację, Węgry i Chorwację.

2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry, most na rzece Tara, Żabljak – tu-
rystyczne centrum Parku Narodowego Durmitor (UNESCO) – zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Todorov Do (1830 m n.p.m.) – Prutaš 
(2393 m n.p.m.) – Śkrcko Źdijelo – Dobri Do (1722 m n.p.m.) [czas przejścia 
ok.6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Ivan Do – Jez. Czarne (1416 m n.p.m.) – Stru-
ga (1910 m n.p.m.) – Velika Previja (2145 m n.p.m.) – Terzin Bogaz – opcjonalnie 
(2303 m n.p.m.) – Veliki Meded (2287 m n.p.m.) – katun Lokvice – Jez. Czarne 
- Ivan Do [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rze-
szowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 18.00, 
przejazd nocny przez Słowację, Węgry. 

2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry. Zakwa-
terowanie w godzinach wieczornych. Obiadokolacja, 
nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w górach Bjelasica na trasie: Biogradsko 
Jezero (1100 m n.p.m. serce PN Biogradska Gora) – Razvrse (2033 m n.p.m.) – 
Crna Lokva (2008 m n.p.m.) – Biogradsko Jezero [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obia-
dokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Moračy, wycieczka piesza w górach Mo-
račka Planina na trasie: kanion rzeki Mrtvicy [czas przejścia około 10 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Limu, wycieczka piesza w górach Bjelasica 
na trasie: Lubnice (1020 m n.p.m.) – Smiljeva Glava (1950 m n.p.m.) – Crna Glava 
(2139 m n.p.m.) – najwyższy szczyt gór Bjelasica – dolina Biogradskiej Rijeki – 
Biogradsko Jezero [czas przejścia ok.10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę górnej Tary, wycieczka piesza w górach 
Kučka Planina na trasie: Verusa (1200 m n.p.m.) – Brskutski Katun (1500 m 
n.p.m.) – pod Maglicem – Maglič Kučki (2142 m n.p.m.) – Suvov Vrh – Okruglica 
(1612 m n.p.m.) – Verusa [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Virpazar. Rejs statkiem po jeziorze 
Szkoderskim (około 2,5 h), następnie podróż pociągiem (około 2,5 h) wzdłuż 
śmiało poprowadzonej, widokowej trasy kolejowej ponad doliną Moračy z Virpa-

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

137/22 137/23 2130 zł*,  2170 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota - przewodnika górskiego, 7 noclegów w domkach z węzłem 
sanitarnym (pokoje 2, 3 os.), wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpie-
czenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 40 EUR/
os. Rafting kanionem rzeki Tary stanowi koszt dodatkowy od ok. 40 EUR/os.  
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki mu-
szą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zaplanowane wycieczki wymagają 
dobrej kondycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umie-
jętności poruszania się w terenie skalistym. Sugerujemy zabranie kijków trek-
kingowych oraz kasków. Można zabrać strój kąpielowy (w przypadku dobrej 
pogody istnieje możliwość kąpieli w górskim jeziorze). Organizator zastrzega 
sobie prawo zmiany tras wycieczek. Ilość miejsc ograniczona. 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WEJŚCIE NA NAJWYŻSZY 

  SZCZYT

• MOŻLIWY RAFTING NA 

  RZECE TARA

CZARNOGÓRA

CZARNOGÓRA

Durmitor – najpiękniejsze 
góry byłej Jugosławii

101

Górski interior – pieszo, 
koleją i statkiem

5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Dobri Do (1722 m n.p.m.) – Zeleni Vir (2028 
m n.p.m.) – Bobotov Kuk (2523 m n.p.m.) – Zeleni Vir – Sedlo (1907 m n.p.m.) 
[czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie wariant I: wycieczka piesza: Przełęcz Sedlo (1907 m n.p.m.) 
– Sedlena greda (2227 m n.p.m.) – Przełęcz Sedlo [czas przejścia ok. 4 godz], 
relaks nad Czarnym Jeziorem, możliwość indywidualnego spaceru wokół jeziora 
lub wariant II: rafting na rzece Tara – jednym z największych i najgłębszych w Eu-
ropie kanionów – organizator zapewnia pontony oraz kapoki, regionalny poczę-
stunek, kąpiel i plażowanie nad rzeką.  Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Ivan Do (1468 m n.p.m.) – Barno Jez. 
(1489 m n.p.m.) – Ražana Glava (1862 m n.p.m.) – Crvena Greda (2164 m n.p.m.) 
– Crepulja Polana – Ivan Do [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, wycieczka piesza: Lomno zdrijelo (1800 m n.p.m. – Surdup 
– Vrh Sljemena (2455 m n.p.m.) – Milosev Tok (2426 m n.p.m.) – Istocni Vrh 
(2445 m n.p.m.) – Poljana (1500 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadoko-
lacja, nocleg. 

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski ok. godz. 9.00, przejazd 
nocny przez: Serbię, Węgry, Słowację. 

10 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.30.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ 

  PODCZAS JEDNEGO WYJAZDU

• PRZEJAZD KOLEJĄ BAŁKAŃSKĄ

10
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 18.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry. 

2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry. Zakwaterowanie w godzinach 
wieczornych. Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w górach Komovi na trasie: Śtavna (1750 m 
n.p.m.) – źródła Ljubaśticy – Kom Kućki (2487 m n.p.m. – najwyższy szczyt Gór 
Kumovi) – Carine – Śtavna [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w górach Komovi na trasie: Śtavna (1750 m 
n.p.m.) – Kom Vasojevićki (2461 m n.p.m.) – Śtavna [czas przejścia ok. 5 godz.]. 
Przejazd do miejscowości Gusinje, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Grbaja, wycieczka piesza w górach Przeklę-
tych na trasie: dolina Grbaja (1130 m n.p.m.) – Valusnica – Przeł. Cafa – Popadija 
– Talijanka (2057 m n.p.m.) – dolina Grbaja [czas przejścia ok. 6 godz.]. Obiado-
kolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Ropojana, wycieczka piesza w górach Prze-
klętych na trasie: Vusanje (1020 m n.p.m.) – Katun Grlata – Skripa – Cafa e Preslo-
pit – Zla Kolata (2535 m n.p.m. – najwyższy szczyt Czarnogóry) – Vusanje [czas 
przejścia ok. 11 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień: śniadanie, przejazd na przełęcz Cakor (1850 m.n.p.m.) , wycieczka piesza 
w górach Przeklętych na trasie: Cakor (1850 m n.p.m.) – Ravno Brdo  (2040 m 
n.p.m.) – Starac (2352 m n.p.m.) – Bandera (2426 m n.p.m.) – Starac – Arifova 
Glava (1921 m n.p.m.) – Komoraca (1050 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 8 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, przejazd do Babino polje, wycieczka piesza w górach Prze-
klętych na trasie: Katun Bajrovic (1715 m n.p.m.) – Hridsko jezero – Veliki Krs 
(2374 m n.p.m.) – Katun Bajrovic [czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, za-
kupy i nocleg. 

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski (ok. 
godz. 8.00), przejazd przez Czarnogórę, Serbię. 

10 dzień: przejazd przez: Węgry, Słowację. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

010/22 010/23 2240 zł*,  2280 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

144/22 144/23 2480 zł*,  2520 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym, mniejszym 
autokarem (ok. 35 miejsc), opieka pilota i przewodnika górskiego, 7 nocle-
gów [2 noclegi w domkach 4 os. +2 os., 5 noclegów w pensjonacie lub hotelu 
/**/*** w pokojach 2, 3, 4 os. z łazienką], wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadoko-
lacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 40 EUR/
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zaplanowane wycieczki wymagają 
dobrej kondycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejęt-
ności poruszania się w terenie skalistym. Sugerujemy zabranie kijków trekkin-
gowych. Można zabrać strój kąpielowy (w przypadku dobrej pogody istnieje 
możliwość kąpieli w górskim jeziorze). Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany tras wycieczek. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny doku-
ment tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Ilość miejsc ograniczona. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

CZARNOGÓRA

zar do Kolašina. Obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Gorne Lipowo, wycieczka piesza 
w górach Sinjajevina na trasie: Gorne Lipowo (1100 m n.p.m.) – Bablji Zub (Tor-
na) (2277 m n.p.m.) – najwyższy szczyt gór Sinjajevina – Gorne Lipowo [czas 
przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, zakupy i nocleg. 

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski (ok. 
godz. 8.00), przejazd przez Czarnogórę, Serbię.  

10 dzień: przejazd przez: Węgry, Słowację. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00. 

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym mniejszym au-
tokarem (ok. 35 miejsc), opieka pilota i przewodnika górskiego, 7 noclegów 
[w pensjonacie lub hotelu **/*** w pokojach 2, 3 os. z łazienkami], wyżywie-
nie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 50 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zaplanowane wycieczki wymagają 
dobrej kondycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umie-
jętności poruszania się w terenie skalistym. Sugerujemy zabranie kijków trek-
kingowych oraz kasków.  Można zabrać strój kąpielowy (w przypadku dobrej 
pogody istnieje możliwość kąpieli w górskim jeziorze). Organizator zastrzega 
sobie prawo zmiany tras wycieczek. Ilość miejsc ograniczona. 

Góry PrzeklęteATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• MONUMENTALNE GÓRY

• DLA MIŁOŚNIKÓW 

  PIĘKNYCH WIDOKÓW

10
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 18.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry. 

2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry. Zakwaterowanie w godz. wieczor-
nych. Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Góry Przeklęte na trasie: Vusanje (1000 m 
n.p.m.) – Ćemena (2036 m n.p.m.) – Vrh Bora (2106 m n.p.m.) – katun Zarunica – 
Vusanje [czas przejścia ok. 8 godz.,15 km]. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, dwudniowa, transgraniczna wycieczka piesza z biwakiem 
w Góry Przeklęte na trasie: Vusanje (1000 m n.p.m.) – katun Zastan (1400 m 
n.p.m.) – Liqenitё e Jezercёs (1800 m n.p.m. – dolina jezior po albańskiej stro-
nie) [czas przejścia ok. 6 godz., 10 km]. Nocleg w górach pod namiotami.

5 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), kontynuacja dwudniowej wycieczki 
pieszej w Górach Przeklętych na trasie: Liqenitё e Jezercёs (1800 m n.p.m.) – prze-
łęcz pod Maja e Jezercёs (2300 m n.p.m.) – Maja e Jezercёs (2694 m n.p.m. – naj-
wyższy szczyt Gór Przeklętych) – Liqenitё e Jezercёs – katun Zastan – Vusanje 
[czas przejścia ok. 11 godz.,18 km]. Obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, dzień relaksu. Krótka wycieczka piesza do krasowych źródeł 
Alego Paszy w Gusinje. Przejazd do miejscowości Plav. Czas wolny na molo nad 
jeziorem Plavsko. Możliwość kąpieli w górskim jeziorze oraz możliwość rejsu 
łódkami. Czas na zakupy i spacer po starej dzielnicy miasteczka Plav. Obiadoko-
lacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Babino Polje. Dwudniowa, transgraniczna wy-
cieczka piesza w Górach Przeklętych na trasie: katun Bogićevica (1700 m n.p.m.) 
– ( qafa Bogićevica  (2100 m n.p.m.) – Tromedja (2366 m n.p.m. – trójstyk gra-
nic) – Maja Bogicaj (2406 m n.p.m.) – Liqeni i Tropojёs (2250 m n.p.m. – górskie 
jezioro po kosowskiej stronie [czas przejścia ok. 6 godz.,10 km]. Nocleg w gó-
rach pod namiotami. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

234/22 234/23 2190 zł*,  2230 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota i przewodnika górskiego, 7 noclegów [2 noclegi: biwak w gó-
rach (sprzęt biwakowy we własnym zakresie), 5 noclegów w pensjonacie lub 
hotelu **/*** w pokojach 2, 3 os. z łazienkami], wyżywienie: 5 śniadań i 5 obia-
dokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): 
przejazd terenówkami oraz inne obligatoryjne opłaty ok. 40 EUR/os. Cena nie 
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Tury-
styczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os.  Uczestnicy wycieczki muszą posia-
dać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. Zaplanowane wycieczki wymagają dobrej 
kondycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności 
poruszania się w terenie skalistym. Należy ze sobą zabrać: wygodne buty, 
kask ochronny na głowę, namiot na 2 lub 3 osoby, kartusze gazowe z pal-
nikiem na 2 lub 3 osoby, niezbędnik biwakowy (menażka lub kubek, nożyk, 
sztućce), niezbędnik apteczkowy (obtarcia, etc.), mniejszy plecak na wypady 
jednodniowe i większy na dwudniowe z namiotem, suchy prowiant na nocle-
gi pod namiotem, karimatę, mały, lekki i ciepły śpiwór, nakrycie głowy, krem 
z filtrem UV minimum 30. Sugerujemy zabranie kijków trekkingowych. Można 
zabrać strój kąpielowy (w przypadku dobrej pogody istnieje możliwość kąpie-
li w górskim jeziorze). Ilość miejsc ograniczona. 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• NAJWYŻSZE SZCZYTY

• DLA ZAAWANSOWANYCH

Góry Przeklęte – najwyższe szczyty 
z biwakiem

CZARNOGÓRA

10

8 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), kontynuacja dwudniowej wycieczki 
pieszej w Górach Przeklętych na trasie: Liqeni i Tropojёs (2250 m n.p.m.) – Liqeni 
i Zemrёs (2300 m n.p.m.) – Gjeravica (2656 m n.p.m. – najwyższy szczyt Ko-
sova) – Liqeni i Tropojёs – katun Bogićevica [czas przejścia ok.11 godz.,22 km]. 
Obiadokolacja, zakupy i  nocleg. 

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski (ok. 
godz. 8.00), przejazd przez Czarnogórę, Serbię. 

10 dzień: przejazd przez: Węgry, Słowację. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 9.00.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry. 

2 dzień: kontynuowanie podróży przez Serbię, wjazd do Macedonii. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg w miejscowości Popova śapka. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Górach śar Planina na trasie: Popova 
Śapka – Titov vrv (2748 m n.p.m.) – Popova Śapka [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, Tetovo – malowany meczet. Kanion Matka – zapora wodna, 
rejs łodzią, spacer kanionem, niesamowite formy krasowe. Skopje – zwiedzanie 
miasta: Plac Macedonia, miejsce gdzie stał dom Matki Teresy, Kamienny Most, 
Ćarśija, cerkiew św. Zbawiciela, meczet Mustafa Paszy, Twierdza. Zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Górach Korab na trasie: Strezimir – Po-
beda – Golem Korab (2764 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Macedonii i Albanii 
– Strezimir [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień: śniadanie, przejazd przez Park Narodowy Mavrovo, Monastyr Sveti 
Jovan Bigorski- przepięknie rzeźbiony ikonostas „szkoły debarskiej”, Ochryd – 
zwiedzanie miasta (UNESCO): Sobór arcybiskupi św. Zofii, teatr rzymski, cerkiew 
św. Jana Kaneo, twierdza cara Samoila, promenada nadmorska, rejs łodzią po Je-
ziorze Ochrydzkim, czas wolny. Zakwaterowanie, wieczorem możliwość kąpieli 
w jeziorze, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, Gradiste – rekonstrukcja dawnej wioski rybackiej, Monastyr 
Sveti Naum – jeden z najpiękniejszych w Macedonii założony przez ucznia Cy-
ryla i Metodego. Wycieczka piesza w Górach Galićica na trasie: Baba – Magaro 
(2254 m n.p.m.) – Baba [czas przejścia ok. 4 – 5 godz.] Zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg. 

8 dzień: śniadanie, wycieczka piesza tzw. „skalną drogą” (klamry, liny) w Górach 
Baba na trasie: hotel Molika – schronisko Kopanki – Stiv (2468 m n.p.m.) – Peli-
ster (2601 m n.p.m.) – Kunina stena – hotel Molika [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg. 

9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wycieczka piesza w Górach Baba na trasie: 
Niże Pole – Debeli Rid – Golemo Ezero (2218 m n.p.m.) schronisko – Weternica 
(2420 m n.p.m.) – Crvena Rika – Niże Pole [czas przejścia ok. 6 – 7 godz.]. Obia-
dokolacja, nocleg.  

10 dzień: śniadanie, przejazd przez Macedonię, Serbię.

11 dzień: dalszy przejazd przez Węgry, Słowację, planowany przyjazd do Rzeszo-
wa ok. godz. 8.00.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

056/22 056/23 2240 zł*,  2280 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 8 noclegów w hotelu /**/***/**** 
lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań i 8 obia-
dokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewle-
kłych (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 70 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 20 PLN/os.  Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, tra-
sy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej. 

Serce Bałkanów

MACEDONIA PÓŁNOCNA

11

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• GÓRY + ZWIEDZANIE

• REJSY ŁODZIAMI

1
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POLSKA

II Otwarty Rajd Górski w Beskidzie Niskim 7

Cel Rajdu: poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Beskidu Niskie-
go, w tym obiektów szlaku architektury drewnianej – kościoły i cerkwie z listy 
światowego dziedzictwa UNESCO (Kwiatoń, Binarowa); poznanie historii re-
gionu, szczególnie okresu I wojny światowej (unikalne cmentarze); integracja 
środowiska przewodnickiego i turystycznego.

Baza Rajdu: Zdynia: 8 km. od Przeł. Dujawa (droga na Bardejów): Ośrodek 
szkolno- wychowawczy oraz nowy pensjonat.

TRASA 1 (wycieczki długie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 7.00. Przejazd przez Jasło, Krempną do Świątkowej Wielkiej 
i Kotani. Przejście górskie: Kotań – Przeł. nad Desznicą – Kolanin (705 m n.p.m.) 
– Ostrysz (cudowne źródełko) - Mrukowa.17 pkt GOT, czas przejścia ok. 5,5 godz. 
Przejazd do Zdyni, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, dojazd na Przełęcz Dujawa. Przejście górskie: Przeł. Dujawa 
– Beskid – Przeł. pod Zajęczym Wierchem – Radocyna – Czarne – Zajęcza Góra – 
Kamienny Wierch (718 m n.p.m.) – Popowe Wierchy – Zdynia. 27 pkt GOT, czas 
przejścia ok. 7,5 godz. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, przejście górskie: Przeł Małastowska – schronisko PTTK na 
Magurze Małastowskiej – Magura Małastowska (813 m n.p.m.) – Przysłup – 
Smerekowiec – Banne (583 m n.p.m.) – Skwirtne – Skałka – Kozie żebro (847 m 
n.p.m.) – Regietów – Rotunda (771 m n.p.m.) – Zdynia. 34 pkt GOT, czas przejścia 
ok. 9 godz. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejście górskie: Wapienne – Ferdel (wieża widokowa) – Bar-
winek – Kornuty (830 m n.p.m.) – Wątkowa (846 m. n.p.m.) – Magura (822 m 
n.p.m.) – Bacówka PTTK w Bartnem – Bartne. 25 pkt GOT, czas przejścia ok. 7 godz. 
Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, przejście górskie: Izby – Przeł. Beskid – Lackowa (997 m 
n.p.m.) – Przeł. Pułaskiego (743 m n.p.m.) – Bieliczna – Przeł. Perehyba – Biała Ska-
ła (921 m n.p.m.) – Ostry Wierch (930 m n.p.m.) – Cigielka (805 m n.p.m.) – Wyso-
wa. 24 pkt GOT, czas przejścia ok. 7 godz. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejście górskie: Blechnarka - Przeł. Wysowska (610 m n.p.m.) 
– Tri Kopce – Obycz (788 m n.p.m.) – Przeł. Regietowska (646 m n.p.m.) – Jaworzy-
na Konieczniańska (881 m n.p.m.) – Dzielec – Zdynia. 25 pkt GOT czas przejścia 
ok. 7 godz. Obiadokolacja, watra z bigosem na zakończenie rajdu, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd krajoznawczy do Rzeszowa: Biecz (spacer po mie-
ście) – Binarowa (kościół drewniany UNESCO) – Rzepiennik Biskupi (kościół 
drewniany pw. św. Jana Chrzciciela z pocz. XVI w. – najmniejszy kościół w Mało-
polsce). Tarnów – Rzeszów ok. godz. 17.00.

TRASA 2 (wycieczki długie i średnie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 7.00. Przejazd przez Jasło do Świątkowej Wielkiej. Przejście 
górskie: Świątków Wielka – Ostrysz (635 m n.p.m.) – cudowne źródełko – Zam-
kowa (581 m n.p.m.) - Mrukowa. 12 pkt GOT, czas przejścia ok. 4 godz. Przejazd do 
Zdyni, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: Śniadanie, przejście górskie: Przeł. Dujawa – Beskidek – Jaworzyna Ko-
nieczniańska (881 m n.p.m.) – trawers Działu – Rotunda (771 m n.p.m.) - Zdynia. 
21 pkt GOT, czas przejścia ok. 5,5 godz. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, przejście górskie: Przeł Małastowska – Magura Małastowska 
(813 m n.p.m.) – Nowica – Wierch (620 m n.p.m.) – Kiczera (583 m n.p.m.) – Kwia-
toń. 16 pkt GOT, czas przejścia ok. 5,0 godz. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejście górskie: Wołowiec – Nieznajowa – Czarne – Czerteż 
(702 m n.p.m.) – Kamienny Wierch (710 m n.p.m.) – Zdynia. 21 pkt GOT, czas 
przejścia ok. 6 godz. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejście górskie: Ropki – Biała Skała (903 m n.p.m.) – Ostry 
Wierch (938 m n.p.m.) – Lackowa (997 m n.p.m. ) – Baszta - Izby. 22 pkt GOT, czas 
przejścia ok. 6,5 godz. Obiadokolacja. 

6 dzień: śniadanie, przejście górskie: Blechnarka – Wysota (784 m n.p.m.) – Przeł. 
Wysowska – Płaziny (806 m n.p.m.) – Blechnarka. 17 pkt GOT, czas przejścia ok. 
5 godz. Obiadokolacja, watra z bigosem na zakończenie rajdu, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd krajoznawczy do Rzeszowa: Biecz (spacer po mie-
ście) – Binarowa (kościół drewniany UNESCO) – Rzepiennik Biskupi (kościół 
drewniany pw. św. Jana Chrzciciela z pocz. XVI w. – najmniejszy kościół w Mało-
polsce). Tarnów – Rzeszów ok. godz. 17.00.

TRASA 3 (wycieczki średnie i krótkie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 7.00. Przejazd przez Jasło do Krempnej. Przejście górskie: 
Przeł. Hałbowska – Kamień (714 m n.p.m.) – Kąty – Grzywacka Góra (567 m 
n.p.m.) – Kąty. 12 pkt GOT, czas przejścia ok. 4,5 godz. Przejazd do Zdyni, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejście górskie: Lipna – Czarna (703 m n.p.m.) – Zajęcza 
Góra – Kamienny Wierch (710 m n.p.m.) – Popowe Wierchy (684 m n.p.m.) – 
Zdynia. 15 pkt GOT, czas przejścia ok. 5 godz. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejście górskie: Przeł Małastowska – Magura Małastowska 
(813 m n.p.m.) - Sołtysia Góra (600 m n.p.m.) – Przeł. Żdżar (550 m n.p.m.) – Bie-
lanka (cerkiew). 14 pkt GOT, czas przejścia ok. 5 godz. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejście górskie: Ług – Rotunda (771 m n.p.m., cmentarz 
Nr 51) – Regietów Niżny – Ług. 16 pkt GOT, czas przejścia ok. 5 godz. Obiadoko-
lacja, wieczór z gitarą, nocleg.

5 dzień: śniadanie, przejście górskie: Izby – Bieliczna (cerkiew) – Przeł. Perehyba 
– Biała Skała (903 m n.p.m.) – Ostry Wierch (938 m n.p.m.) – Cigielka (805 m 
n.p.m.) – Góra Jawor (kaplica) – Wysowa. 19 pkt GOT, czas przejścia ok. 6 godz. 
Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejście górskie: Wysowa (Zacisze) – Dolina Łopacińskiego 
– Kozie żebro (847 m n.p.m.) – Regietów Niżny – Rotunda (771 m n.p.m.) – Zdy-
nia. 18 pkt GOT, czas przejścia ok. 5,5 godz. Obiadokolacja, watra z bigosem na 
zakończenie rajdu, nocleg.

4 trasy wycieczek pieszych i krajoznawczych (codziennie):
Trasa Nr 1 – wycieczki długie 
Trasa Nr 2 – wycieczki średnie i długie
Trasa Nr 3 – wycieczki średnie i krótkie
Trasa Nr 4 – wycieczki objazdowo-spacerowe

Planowana ilość osób: do 70
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

198/22 198/23 1350 zł**,  1390 zł*, 1430 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

082/22 082/23 1340 zł*, 1370 zł

*członkowie PTTK,  **przewodnicy PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem lub busem tury-
stycznym, transfery na trasy, opieka przewodnika górskiego, 6 noclegów 
w ośrodku (pokoje 3, 4 i 5 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań, 
6 obiadokolacji, wieczory przy ognisku z gitarami, ubezpieczenie NNW 
(15.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
(wycieczki fakultatywne na Słowację) w kwocie 80 zł/os. oraz  ok. 15 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy  4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolej-
ność zwiedzania może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo zmia-
ny tras wycieczek górskich lub odwołanie (w uzasadnionych wypadkach). 
Czas przejścia nie obejmuje dojazdu do trasy. Program Otwartego Rajdu III na 
2023 rok zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 4 noclegi [w pensjonacie lub hotelu 
**/*** w pokojach 2, 3 os. z łazienkami], wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadoko-
lacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. 

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 35 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, 
zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kon-
dycji fizycznej. Długość tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja 
tras pieszych zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian tras, skrócenie lub odwołanie (w uzasadnionych przypad-
kach). Ilość miejsc ograniczona. 

7 dzień: śniadanie, przejazd krajoznawczy do Rzeszowa: Biecz (spacer po mie-
ście) – Binarowa (kościół drewniany UNESCO) – Rzepiennik Biskupi (kościół 
drewniany pw. św. Jana Chrzciciela z pocz. XVI w. – najmniejszy kościół w Mało-
polsce). Tarnów – Rzeszów ok. godz. 17.00.

TRASA 4 (wycieczki objazdowe i spacery)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 7.00. Przejazd przez Jasło, Krempną do Świątkowej Wielkiej 
(cerkiew) – Krempna (Ośrodek Edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego) 
– Przeł. Hałbowska (mogiła Żydów) – Kąty (spacer na Górę Grzywacką (567 m 
n.p.m.). 7 pkt GOT, czas przejścia ok. 2,5 godz. Przejazd do Zdyni, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska i spacer: Lipna – Radocyna (Ośrodek Nad-
leśnictwa Gorlice) – Czarne (nieistniejąca wieś, bacówka z serami, cmentarzyk 
wojenny, pomnik ofiar Thalerhofu) – Jasionka. 14 pkt GOT, czas przejścia ok. 
4,5 godz. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska i spacer: Przeł Małastowska – Schronisko 
PTTK na Magurze Małastowskiej – Przysłup (cerkiew pw. Michała Archanioła 
z 1736 r.) – Nowica (pomnik B. Antonycza, cudowne źródełko) – Wierch (punkt 
widokowy) – Kwiatoń (cerkiew na liście UNESCO). 11 pkt GOT, czas przejścia ok. 
3,5 godz. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka autokarowa na Słowację: Bardejów – Stare Miasto 
na liście UNESCO, kościół pw. św. Idziego, mury obronne, Bardejowskie Kupele 
– spacer po uzdrowisku, skansen, baseny. Obiadokolacja, wieczór z gitarą, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Izby – Bieliczna (cerkiew) – Przeł. Perehyba 
–  Ropki (Kudak) – Przeł. Hutniańska (645 m n.p.m.) – Wysowa. 12 pkt GOT, czas 
przejścia ok. 4 godz. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wycieczka fakultatywna na Słowację: Stara Lubowla (zamek) 
– Krynica (spacer po uzdrowisku). Wariant bez Słowacji: Krynica – Muszyna – 
Nowy Sącz. Obiadokolacja, watra z bigosem na zakończenie rajdu, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd krajoznawczy do Rzeszowa: Biecz (spacer po mie-
ście) – Binarowa (kościół drewniany UNESCO) – Rzepiennik Biskupi (kościół 
drewniany pw. św. Jana Chrzciciela z pocz. XVI w. – najmniejszy kościół w Mało-
polsce). Tarnów – Rzeszów ok. godz. 17.00.

RUMUNIA

Góry Zachodniorumuńskie 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

•  WYCIECZKA W DŁUGI

  WEEKEND

• DLA MIŁOŚNIKÓW 

  PIĘKNYCH WIDOKÓW

5

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Barwinek, Słowację, Węgry, Rumunię. 
Zakwaterowanie w okolicach Przełęczy Vartop. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, dojazd do miejscowości Chiscau – zwiedzanie Jaskini Niedź-
wiedziej (Peștera Urșilor), wycieczka górska: Chiscau – Grohoților (808 m n.p.m.) 
– Țârău (1304 m n.p.m.) – Țapu (1476 m n.p. m.) – Groapa Ruginoasa – Vartop 
[czas przejścia ok. 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Vartop - Piatra Grăitoare (1658 m n.p.m.) – 
Biharia (1597 m n.p.m.) – Cucurbăta Mare (1849 m n.p.m.) – Valea Arieșul Mare 
[czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Șaua Ponița (1043 m n.p.m.) – Cabana 
Cetățile Ponorului – Cetățile Ponorului (Twierdzy Ponoru) – Valea Cetatii – Po-
iana Glavoi [czas przejścia ok. 5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski przez Węgry i Słowację. 
Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 20.00.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 22.00. przejazd przez: Słowację i Węgry.

2 dzień (Góry Trascău): w godzinach porannych wjazd do Rumunii. Po drodze 
zatrzymamy się na krótką wycieczkę w Góry Trascău w wapienny kanion Cheile 
Turzii. Wśród wapiennych kilkusetmetrowych urwisk dojdziemy na drugi koniec 
wąwozu, a drogę powrotną pokonamy płaskowyżem. Trasa: ok. 4,5 km, suma po-
dejść około 450 m. Po południu dojazd do miasta Sybin. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg. Dla chętnych wieczorne wyjście do centrum miasta – najwięk-
szego zabytkowego zespołu miejskiego w Rumunii. 

3 dzień (Góry Fogaraskie): śniadanie (lub suchy prowiant), dojazd na Jezioro 
Bâlea. W zależności od warunków pogodowych przejdziemy jedną z tras: 1) Wej-
ście wzdłuż głównej grani Gór Fogaraskich na Negoiu (2535 m n.p.m.) – drugi co 
do wysokości szczyt Rumunii. Postój nad polodowcowym jeziorem Călțun. Tra-
sa: 15 km, suma podejść 1680 m. 2) Valea Doamnei (Dolina Panieńska). Przejście 
od osady Bâlea Cascadă w górę polodowcowej, ustronnej doliny. Przez przełęcz 
przejście do doliny potoku Bâlea i jeziora Bâlea. Zejście do miejsca zakwatero-
wania. Trasa: 13 km, suma podejść 1300 m. 3) Wejście na Vânătoarea lui Buteanu 
(2507 m n.p.m.). Od jeziora Bâlea podejście na Kozią Przełęcz i krótkim ekspono-
wanym odcinkiem na szczyt. W drodze powrotnej przejście dłuższym odcinkiem 
głównej grani Gór Fogaraskich i zejście od zachodniej strony Bâlea Lac. Trasa: 
6 km, suma podejść 750 m. Dojazd w rejon Braszowa (ok. 3 godzin). Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień (Góry Ciucaş): śniadanie. Przejazd autokarem na przełęcz Bratocea. 
Poznamy najwyższe pasmo Karpat Zakrętu – najdalej na południe wysuniętej 
części Karpat Wschodnich. Zdobędziemy najwyższy szczyt masywu: będą nam 
towarzyszyły imponujące formacje skale ze zlepieńców, przypominające wieże, 
twierdze, a nawet postacie. Trasa: 18 km, suma podejść: 900 m. Przejazd w miej-
sce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień (Góry Bucegi): śniadanie. Przejazd autokarem z Bușteni, jednego z naj-
piękniej położonych letnisk w rumuńskich Karpatach wyjdziemy wśród spekta-
kularnych urwisk na płaskowyż Gór Bucegi. Obejrzymy ciekawe formy skalne – 
Babele i Sfinks. Następnie wędrując po plateau zdobędziemy najwyższy szczyt 
masywu - Omu (2505 m n.p.m.) i odpoczniemy przy najwyżej położonym schro-
nisku w Karpatach. W zależności od pogody zejdziemy do miejscowości Buște-
ni lub innej miejscowości u podnóża gór. Trasa: ok. 20 km, suma podejść: około 
1900 m. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień (Góry Piatra Mare): śniadanie. Wycieczka Canionul Șapte Scări (Wąwo-
zem Siedmiu Drabin) w górach Piatra Mare. W głębokim, wapiennym wąwozie 
trasa ubezpieczona jest w wygodne drabiny i podesty. Po odpoczynku w schro-
nisku pójdziemy jeszcze wyżej, by zdobyć najwyższy szczyt masywu Piatra Mare 
(1843 m n.p.m.) Trasa: ok. 16 km, suma podejść ok. 1300 m. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

080/22 080/23 1810 zł*,  1840 zł
*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pen-
sjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadoko-
lacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty - 40 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, 
zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kon-
dycji fizycznej. Długość tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja 
tras pieszych zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian tras, skrócenie lub odwołanie (w uzasadnionych przypad-
kach).

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• MONUMENTALNE GÓRY

• AŻ 6 PASM GÓRSKICH

Karpaty Południowe i Karpaty Zakrętu 9

RUMUNIA

7 dzień (Góry Piatra Craiului): śniadanie. Przejazd do Zărnești. Wycieczka po 
Parku Narodowym Piatra Craiului (Królewska Skała). Wejście na ciągnącą się 
przez kilkanaście kilometrów śmiałą wapienną grań z rozległymi widokami. W za-
leżności od warunków pogodowych zdobędziemy Vârful Ascuțit /Ostry Szczyt/ 
(2150 m n.p.m.). Po odpoczynku w schronisku Curmătura  w drodze powrotnej 
zejdziemy przez kanion Prăpăstiile Zărneștilor (Przepaście Zerneszteńskie). 
Trasa ok. 20 km, ok. 1600 m sumy podejść. Przejazd w miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.

8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd kolejką gondolową w najwyższy 
masyw Gór Braszowskich i krótkie wejście na jego szczyt - Postăvaru (1799 m 
n.p.m.). Przy dobrej pogodzie widoki na niemal wszystkie grupy górskie, które 
odwiedziliśmy w poprzednich dniach. Około południa wyjazd w drogę powrotną 
do kraju. 

9 dzień: Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godziny 04.00.
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NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

139/22 139/23 1820 zł*,  1860 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

138/22 138/23 1820 zł*,  1860 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% wartości imprezy płatna
do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Pozostała kwota płatna do 20 dni 
przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pen-
sjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadoko-
lacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; Koszty Ratownictwa podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SI-
GNAL IDUNA.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% wartości imprezy płatna 
do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Pozostała kwota płatna do 20 dni 
przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pen-
sjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadoko-
lacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

RUMUNIA

RUMUNIA

Karpaty Wschodnie cz. IV

Karpaty Wschodnie cz. V

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• MONUMENTALNE GÓRY

• DLA MIŁOŚNIKÓW 

  PIĘKNYCH WIDOKÓW

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DLA MIŁOŚNIKÓW 

  PIĘKNYCH WIDOKÓW

• TYDZIEŃ W GÓRACH

7

7

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Barwinek, Słowację, Węgry, Rumunię. 
Zakwaterowanie w okolicach Lacul Roșu. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podul Ungurilor – Cheile Bicăjelului – Po-
dul suspendat – Turnul Negru – Piatra Poienii (cabina panoramică) – Poiana 
Vărăriilor – Șaua Vereșcheu (1011 m) – Poiana Dosu Ghilcoșului  – cabina panora-
mică – Vf. Ucigașului (1378 m n.p.m.) – Poiana Ghilcoș - Lacul Roșu [czas przej-
ścia ok. 5,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pasul Bucin – Frăsileasa (1627 m n.p.m.) 
– Saca Mare (1776 m n.p.m.) –  Csencsó (1732 m n.p.m.) – Valea Bucin [czas 
przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska:  Ditrău – Benea (1373 m n.p.m.) –  Piricske 
(1545 m n.p.m.) – Szent Anna (1090 m n.p.m.) – Gheorgheni [czas przejścia ok. 
6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Pasul Pângarați (1252 m n.p.m.) – Șaua 
Niergheş – Șaua Licaș – Vf. Licaș (1675 m n.p.m.) – Valea Suhardului – Lacul Roşu 
[czas przejścia ok. 5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Gheorgheni – Ciser – Șipoș (1567 m 
n.p.m.) – Arama Neagră (1538 m n.p.m.) – Izvoru Mureșului [czas przejścia ok. 
7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski przez Węgry i Słowację. 
Planowany przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) sta-
nowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Barwinek, Słowację, Węgry, Rumunię. 
Zakwaterowanie w okolicach Vatra Dornei. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dorna Candrenilor – Culmea Urseni - Vf. 
Ousoru (1639 m n.p.m.) – Muntele Haju – Vf. Runc (1149 m n.p.m.) – Vatra Dornei 
[czas przejścia ok. 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Carlibaba – Vf. Omului (1932 m n.p.m.) – 
Botos [czas przejścia ok. 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Gura Haitii  – rezerwat i skały 12 Apo-
stołów (1753 m n.p.m.)  – Poiana Pietrele Roșii – Gura Haitii [czas przejścia ok. 
6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Carieră de Sulf (Kopalnia Siarki) – Șaua Ni-
covala (1910 m) – Șaua Negoiu (1705 m n.p.m.) - Vf. Pietrosul Călimani (2100 m 
n.p.m.) – Șaua Negoiu (1705 m n.p.m.) – Carieră de Sulf  [czas przejścia ok. 
9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Carieră de Sulf (Kopalnia Siarki) – Șaua Ni-
covala (1910 m n.p.m.) – Rățițiș (2021 m n.p.m.) – Iezerul Călimanului (2032 m 
n.p.m.) – Călimanul Cerbului (2013 m n.p.m.) – Gura Haitii  [czas przejścia ok. 
9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski przez Węgry i Słowację. 
Planowany przyjazd do Polski w godzinach późnowieczornych.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 40 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki mu-
szą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, za-
proponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondy-
cji fizycznej (czas trwania przejść ok. 9,5 godz. marszu + dojazdy autokarem). 
Długość tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja tras pieszych 
zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmian tras, skrócenie lub odwołanie (w uzasadnionych przypadkach).

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 50 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, za-
proponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji 
fizycznej (czas trwania przejść do 9 godz. marszu + dojazdy autokarem). Dłu-
gość tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja tras pieszych zale-
ży od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian 
tras, skrócenie lub odwołanie (w uzasadnionych przypadkach).
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Tatrzańskiej Kotliny: wycieczka górska na 
trasie: Tatrzańska Kotlina – Schronisko Szarotka (Plesnivec) – Biały Staw – Zielony 
Staw Kieżmarski (schronisko) (1550 m n.p.m.) – Dolina Zielonego Stawu – Do-
lina Kieżmarskiej Białej Wody – parking [czas przejścia ok. 6.5-7 godz.]. Przejazd 
w miejsce zakwaterowania w okolice Popradu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd do wsi Telgart, wycieczka górska na trasie: Telgart – 
Kralova Hola (1948 m n.p.m.) – Telgart [czas przejścia ok. 7,5-8 godz.]. Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Szczyrbskie Pleso – Popradzki Staw – Mię-
guszowiecka Dolina – Żabia Dolina – Dolina pod Wagą – Schronisko Pod Rysa-
mi (2250 m n.p.m.) – Przełęcz Waga – Rysy (2502 m n.p.m.) – Popradzki Staw 
(Schronisko) – Popradzki Staw (parking) [czas przejścia ok. 8.5-9 godz.] Powrót 
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd do miejscowości Demianovska Dolina, wycieczka 
górska: wyjazd kolejką na Chopok (2023 m n.p.m.) – Dumbier (2043 m n.p.m.) 
– chata gen. Stefanika (schronisko) – Panska Hola – Rovienky (1602 m n.p.m.) – 
Certowica (1238 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 7 godz.]. Powrót w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka górska w Parku Narodowym 
Słowacki Raj: miejscowość Podlesok – Przełom Hornadu – Klastorska Roklina 
(520 m n.p.m.) – Klastorisko (bufet) – Podlesok [czas przejścia ok. 4,5-5 godz.]. 
Wyjazd w drogę powrotną przez Lewoczę – Preszow – Barwinek. Przyjazd do Rze-
szowa ok. godz. 21.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do miasta Oravsky Podzamok. Wycieczka 
górska: Sedlo Prislop – Kubinske Hale – Minčol (1399 m n.p.m.) – Zazriva. [czas 
przejścia ok. 6 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Biely Potok – Dolne Diery – Horne Diery – 
Maly Rozsutec – Velky Rozsutec (1607 m n.p.m.) – Sedlo Medziholie – Stefanova 
[czas przejścia 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Chata Vratna – kolejką na Snilovske Sedlo 
– Velky Krivaň (1700 m n.p.m.) – Chrapaky – Kraviarske – Baraniarky – Sokolie – 
Tiesnavy – Terchowa [czas przejścia ok. 7,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Chata Vratna – Gruň – Poludňovy Gruň – 
Stohove Sedlo – Stoh (1607 m n.p.m.) – Sedlo Medziholie – Sedlo Prislop nad 
Bielou – Petrova [czas przejścia ok. 7,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Valaska Dubova – Velky Choč (1607 m 
n.p.m.) – Vyšny Kubin [czas przejścia ok. 4 godz.]. Planowany powrót do Polski 
ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 23.00. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

237/22 237/23 1250 zł*,  1290 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

235/22 235/23 1250 zł*,  1290 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DLA MIŁOŚNIKÓW GÓR

• WYJŚCIE NA RYSY

SŁOWACJA

SŁOWACJA

Tatry Wysokie 
i Niżne 5

Mała Fatra 
z Terchowej

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKI PRZEJAZD

• WYJŚCIA W GÓRY 

  KAŻDEGO DNIA

5

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota - przewodnika, 4 noclegi (pok. 2, 3 os. z łazienkami), wyżywie-
nie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 30 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolej-
ność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski. Zapro-
ponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 4 noclegi w hotelu **/*** lub pen-
sjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadoko-
lacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 30 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Ko-
lejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, trasy 
piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej. 
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SŁOWACJA

SŁOWACJA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

131/22 131/23 720 zł*,  760 zł

132/22 132/23 720 zł*,  760 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

039/22 039/23 1250 zł*,  1290 zł

040/22 040/23 1250 zł*,  1290 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu 
**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokola-
cje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Słowacki Raj 
3 dni

Słowacki Raj 
5 dni

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• CIEKAWE PRZEJŚCIA

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• OBIEKTY UNESCO

• CIEKAWE PRZEJŚCIA

3

5

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Barwinek – Svidnik – Presov – Spisske To-
masovce – Tomasovsky Vyhlad (punkt widokowy na skalnym tarasie nad przeło-
mem Hornadu) – Majerska chata – Certova – Ihrik– Zelena Hora (654 m n.p.m.) 
– Hrdlo Hornadu – Podlesok – [czas przejścia ok. 4 godz.]. Przejazd w miejsce 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podlesok – Sucha Bela – Glacka Cesta – 
Klastorisko  (889 m n.p.m.) – Hrdlo Hornadu – Podlesok – [czas przejścia ok. 
5 godz.]. Przejście jedną z najbardziej atrakcyjnych tras w Słowackim Raju, obok 
wodospadów, po drewnianych kładkach, metalowych drabinkach z licznymi 
atrakcjami przyrodniczymi. Na Klastorisku ruiny XIV wiecznego klasztoru Kartu-
zów. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podlesok – Hrdlo Hornadu – przełom Hor-
nadu – Klastorska roklina – Klastorisko – Podlesok [czas przejścia ok. 4,5 godz.]. 
Trasa prowadzi przełomem rzeki Hornad, wzdłuż rzeki, niejednokrotnie prowa-
dząc turystów po metalowych kładkach, które znajdują się kilka czasem kilkana-
ście metrów nad bystrym nurtem rzeki. Powrót grzbietem górskim do Podlesoka. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany powrót do Polski ok. godz. 19.30, 
Rzeszów ok. godz. 22.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Barwinek – Svidnik – Presov. Spiski 
Hrad: ruiny jednego z największych średniowiecznych zamków ówczesnej Euro-
py (UNESCO), Levoca (UNESCO): zabytkowa zabudowa miasta. Przejazd w miej-
sce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podlesok – przełom Hornadu – Letanosky 
Mlyn – Tomasovsky Vyhlad (punkt widokowy na skale nad przełomem Hornadu) 
– Majerska chata – Certova (638 m n.p.m.) – Ihrik (651 m n.p.m.) – Zelena Hora 
(654 m n.p.m.) – Hrdlo Hornadu – Podlesok [czas przejścia 7,5 - 8 godz.]. Trasa 
prowadzi przełomem rzeki Hornad, wzdłuż rzeki, niejednokrotnie prowadząc po 
metalowych kładkach, które znajdują się kilka czasem kilkanaście metrów nad 
bystrym nurtem rzeki. Po drodze ciekawe panoramy na przełom rzeki. Obiado-
kolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podlesok – Sucha Bela – Glacka Cesta – 
Klastorisko  (889 m n.p.m.) – Hrdlo Hornadu – Podlesok – [czas przejścia ok. 
5 godz.]. Przejście jedną z najbardziej atrakcyjnych tras w Słowackim Raju, obok 
wodospadów, po drewnianych kładkach, metalowych drabinkach z licznymi 
atrakcjami przyrodniczymi. Na Klastorisku ruiny XIV wiecznego klasztoru Kartu-
zów. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podlesok – Klastorisko – Horna Luka – Ustie 
Kysela – Sokolia Dolina – Biskupske Chyzky – Glac Mala Polana – Sucha Bela – 
Glacka Cesta – Spisska Koliba [czas przejścia ok. 7 godz.]. Trasa prowadzi przez 
jedną z najdzikszych roklin w Słowackim Raju mijając najwyższy na tym terenie 
(70 m. wysokości) Zavojovy Vodopad. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: śniadanie, Dobszyńska Jaskinia Lodowa (UNESCO) – zwiedzanie ja-
skini, która należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na świecie lub Solivar 
– zwiedzanie dawnej kopalni (rafinerii) soli. Preszowski Solivar jest jednym z naj-
cenniejszych zabytków techniki na Słowacji. Wielki kompleks składa się z zbior-
nika solanki, pieców do warzenia, drewnianych tężni, największego drewnianego 
kieratu w Europie, składu soli. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany 
powrót do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 22.00.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 25 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Ko-
lejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, trasy 
piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej, odpor-
ności na ekspozycję i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: 
drabinki, klamry, łańcuchy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolej-
ności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 50 EUR/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Ko-
lejność zwiedzania może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, trasy 
piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej, odporno-
ści na ekspozycję i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: dra-
binki, klamry, łańcuchy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności 
wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).

3

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota – przewodnika górskiego, 4 noclegi w pensjonacie lub hotelu 
**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokola-
cje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych 
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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PROGRAM:
1 dzień („Nokturn”): wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grot-
tgera) - stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.

2 dzień („Eden pełen czaru i uroku”): wjazd do Słowenii, zwiedzanie Celje – 
ruiny zamku z piękną panoramą na miejscowość, czas wolny, przejazd w okolice 
Bledu - przejście malowniczym wąwozem Vintgar - wodospad Slap Sum - kościół 
św. Katarzyny – Podhom [czas przejścia ok. 2 godz.]. Przejazd w miejsce zakwate-
rowania, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień („Przez krainę Zlatoroga”): śniadanie, wycieczka górska: Koča pri Savici 
(635 m n.p.m.) - Crno Jezero – Lopučniška Dolina – Koča pri Triglavskih jezerih 
(1685 m n.p.m.) – Śtapce (1851 m n.p.m.) – Mala Tičarica (2071 m n.p.m.) Koča 
pri Triglavskih jezerih (1685 m n.p.m.)  Planina na Kalu – Planina Razor – Dom 
Savica [czas przejścia ok. 9 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadoko-
lacja, nocleg.

4 dzień („Latarnia Bohinjskiego Jeziora”): śniadanie, przejazd do Ukanc, wy-
cieczka górska: wyjazd kolejką do Ski Hotel Vogel – Sija (1800 m n.p.m.) - Rodica 
(1964 m n.p.m.) – Ski Hotel Vogel – zjazd kolejką do Ukanc, [czas przejścia ok. 
7,5 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień („To nie góra, to królestwo!”): śniadanie, przejazd na Rudno Polje, wy-
cieczka górska (UWAGA: przy zgłoszeniu należy wybrać wariant !!!): Wariant I: 
Rudno Polje – Studorski preval (1892 m n.p.m.) – Vodnikov dom (1817 m n.p.m.) 
– Konjski preval (2020 m n.p.m.) – Dom Planika (2401 m n.p.m.), widoki na Tri-
glav –Konjski preval (2020 m n.p.m.) – Vodnikov dom (1817 m n.p.m.) – Studorski 
preval (1892 m n.p.m.) – Rudno Polje, [czas przejścia ok. 10 godz.]. Powrót w miej-
sce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. Wariant II: Rudno Polje – Studorski 
preval (1892 m n.p.m.) – Vodnikov dom (1817 m n.p.m.) – Konjski preval (2020 m 
n.p.m.) – Dom Planika (2401 m n.p.m.), zakwaterowanie w schronisku, obiadoko-
lacja, nocleg.

6 dzień („O krok od otchłani”): Wariant I: śniadanie, przejazd na Rudno Polje, 
wycieczka górska: Rudno Polje – Blejska Koča – Debela Peč (2014 m n.p.m.) – Brda 
(2009 m n.p.m.) – Blejska Koča – Jawornik (1282 m n.p.m.)  – Rudna Dolina [czas 
przejścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
Wariant II: śniadanie, wycieczka górska: Dom Planica – Triglav (2864 m n.p.m.) – 
Dom Planica – Rudno Polje [czas przejścia ok. 10 godz.] Powrót w miejsce zakwa-
terowania, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień („Nowa Praga”): śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Lubljany –
zwiedzanie stolicy Słowenii, czas wolny. Powrót do Polski przez Węgry i Słowację. 
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.00, Rzeszów ok. godz. ok. 01.30 (dnia 
następnego).

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota – przewodnika górskiego, 5 noclegów w hotelu /**/*** 
lub pensjonacie /** (pokoje 2,3,4 os.), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, 
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i ba-
gaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty 40 EUR/
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny oraz na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 20 PLN/os. Wariant II – wyj-
ście na Triglav – dostępny wyłącznie dla grupy 5 osobowej. Koszty dodatkowe 
obligatoryjne: opłata za nocleg w Schronisku Dom Planica (jeden wspólny 
pokój z łóżkami) oraz wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie) w wysokości 
około 65 EUR/os. Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy pie-
sze wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej, obycia z ekspozycją 
oraz podstawowej umiejętności poruszania się w terenie skalistym (czas trwa-
nia przejść ok. 7-10 godz. marszu + dojazdy autokarem). Na bardziej ekspo-
nowanych odcinkach zamontowane są stalowe ułatwienia przypominające 
via ferraty. Uprząż i lonża bardzo się przydają. Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki 
muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PIĘKNE WIDOKI

• PROGRAM ZAWIERA WEJŚCIE

  NA NAJWYŻSZY SZCZYT SŁOWENII

Alpy Julijskie 7

SŁOWENIA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

242/22 242/23 1860 zł*,  1890 zł

243/22 243/23 1860 zł*,  1890 zł

*członkowie PTTK
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UKRAINA

UKRAINA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

017/22 017/23 850 zł*,  880 zł

036/22 036/23 850 zł*,  880 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

020/22 020/23 1270 zł*,  1300 zł

035/22 035/23 1270 zł*,  1300 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

Bieszczady Wschodnie 
z Użoka – 4 dni

Bieszczady Wschodnie 
z Użoka – 6 dni

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• KRÓTKA WYCIECZKA

• PRZEJAZD KOLEJĄ 

  ZAKARPACKĄ

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WYJŚCIA W GÓRY 

  W KAŻDY DZIEŃ

• PRZEJAZD KOLEJĄ 

  ZAKARPACKĄ

4

6

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę przez Sambor, Turkę do m. Użok. 
Wycieczka górska: Husny – Drohobycki Kamień (1186 m n.p.m.) – Kińczyk 
Hnylski (1115 m n.p.m.) – Użok [czas przejścia ok. 5 godzin], obiadokolacja, 
nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd przez Borynię do m. Husne Wyżne – Szydło – Pi-
kuj (1408 m n.p.m.) – Husne Wyżne [czas przejścia ok. 6 godzin], obiadokolacja, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łubnia – przełęcz Beskid – Czeremcha 
(1133 m n.p.m.) – Bahna – Łubnia [czas przejścia ok. 6 godz.]. Przejazd koleją Wo-
łosianka- Sianki, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, Wycieczka górska: Wierchowina Bystra – Pliszka (1068 m 
n.p.m.) – Przełęcz Za Weżą (704 m n.p.m.) – Wierchowina Bystra [czas przejścia 
ok 5 godz.]. Powrót do Polski przez Przeł. Użocką – Turkę. Planowany przyjazd do 
Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę przez Sambor, Turkę do m. Użok. 
Wycieczka górska: Husny – Drohobycki Kamień (1186 m n.p.m.) – Kińczyk Hnyl-
ski (1115 m n.p.m.) – Kruhla (981 m n.p.m.) – Użok [czas przejścia ok. 5 godzin], 
obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, przejazd przez Borynię do m. Husne Wyżne. Wycieczka 
górska: Husne Wyżne – Szydło – Pikuj (1408 m n.p.m.) – Zełemeny – Nondag 
(1303 m n.p.m.) – Huśniański Menczył – Husne Wyżne [czas przejścia ok. 8 go-
dzin], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łubnia – przełęcz Beskid – Czeremcha 
(1133 m n.p.m.) – Bahna – Łubnia [czas przejścia ok. 6 godz.]. Przejazd koleją 
Wołosianka- Sianki, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wierchowina Bystra – Kinczyk Bukowski 
(1251 m n.p.m.) – Wierchowina Bystra, [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wyszka – Krasija (1036 m n.p.m.) – Ko-
stryńska Roztoka [czas przejścia ok. 4 godz.], dodatkowo – przejście do porzuco-
nego tunelu kolejowego w Wołosiance [czas przejścia ok. 1 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.

6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wierchowina Bystra – Pliszka (1068 m 
n.p.m.) – Przełęcz Za Weżą (704 m n.p.m.) – Wierchowina Bystra [czas przejścia 
ok. 5 godz.]. Powrót do Polski przez Przeł. Użocką – Turkę. Planowany przyjazd do 
Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
ubezpieczenie: KL z włączeniem chorób przewlekłych  (10.000 euro; KR podli-
mit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 30 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświad-
czenia i dobrej kondycji fizycznej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Ilość 
miejsc ograniczona. 

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota, 5 noclegów (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyży-
wienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: KL z włączeniem chorób 
przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL 
IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 40 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uza-
sadnionych przypadkach). Ilość miejsc ograniczona. 
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą Lwów – Kołomyja – Putyła. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem do Werchni Jałowiec, wycieczka gór-
ska: Werchni Jałowiec – Jarowica (1566 m n.p.m.) – Tomnatyk (inaczej Pamir – 
dawna radziecka baza radarowa) - Werchni Jałowiec [czas  przejścia ok. 4 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: przełęcz Szurdyn – Magura (1313 m 
n.p.m.) – Foszki [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Roztoki – Smugarskie wodospady (5 wo-
dospadów na odcinku 2 km, najwyższy 18m) – skały Protiaty Kamień (Sokole 
Oko) – przełęcz Nimczycz – Czeremosz [czas przejścia: ok. 6 godz.], obiadokola-
cja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną przez Kuty, Kosów, Kołomyję. Pla-
nowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Rohatyń – zwiedzanie cerkwi św. Ducha, Jaremcze –
krótki spacer do wodospadu, Polanica – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak – Howerla 
(2061 m n.p.m.) – Zaroślak [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Połoninę Kostrzyca (1586 m n.p.m.), 
wg M. Orłowicza najpiękniejsza panorama Czarnohory [czas przejścia ok. 
6 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa po Huculszczyźnie: Werchowyna (Ża-
bie) – zwiedzanie prywatnego muzeum Romana Kumłyka, Kołomyja – zwiedza-
nie miasta, muzeum huculskie, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: dolina Prutu – Jeziorko Niesamowite –
Szpyci – połonina Maryszewska – dolina Prutu [czas przejścia ok. 7 godz.], obia-
dokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Stanisławów –
zwiedzanie głównych zabytków miasta. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 
20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40 % płatna do 3 dni od zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w Putyle w pensjonacie (warun-
ki turystyczne, pokoje 2, 3, 4 os.), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 50 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uza-
sadnionych przypadkach). Ilość miejsc ograniczona. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZEJAZDY GRUZAWIKAMI

• DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

UKRAINA

UKRAINA

Bukowińska Huculszczyzna – 
Góry Putylskie

5

Czarnohora i Huculszczyzna

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• ATRAKCYJNE REGIONY

  UKRAINY

• DLA MIŁOŚNIKÓW GÓR6

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym 
lub busem, opieka pilota - przewodnika, 5 noclegów w pensjonacie/hotelu 
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubez-
pieczenie: KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 40 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia i odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich w uzasadnionych sy-
tuacjach.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

015/22 015/23 1110 zł*,  1140 zł

019/22 019/23 1110 zł*,  1140 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

022/22 022/23 1230 zł*,  1260 zł

034/22 034/23 1230 zł*,  1260 zł
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UKRAINA

UKRAINA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

018/22 018/23 1220 zł*,  1250 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

027/22 027/23 1090 zł*,  1120 zł

033/22 033/23 1090 zł*,  1120 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota – przewodnika, 5 noclegów (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienka-
mi), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro), 
bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 30 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uza-
sadnionych przypadkach).  Ilość miejsc ograniczona. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w Osmołodzie (pensjonat - wa-
runki turystyczne, pokoje 3, 4, 6 osobowe), wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiado-
kolacje, ubezpieczenie: KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, dojazdy „gruzawikiem”, lokalni przewodnicy oraz inne obligato-
ryjne opłaty – 30 USD/os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie. Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy pie-
sze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kon-
dycji fizycznej. Wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej (duża ilość 
kosówki). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek 
oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).  Ilość miejsc ograniczona. 

Gorgany i Połonina Krasna 
z Kołoczawy

Gorgany z Osmołody 
z Popadią

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WODOSPAD SZYPOT

• DLA MIŁOŚNIKÓW GÓR

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• DŁUGIE PRZEJŚCIA

• DLA MIŁOŚNIKÓW GÓR

6

6

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00, Przejazd do Kołoczawy, po drodze zwiedzamy wodo-
spad Szypot w Pilipcu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Ostriky – Negrowiec (1709 m n.p.m.) – 
Barwinek – Kołoczawa-Horb [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: przełęcz Prisłop – Topaz (1548 m n.p.m.) – 
Kołoczawa [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: przełęcz Prisłop – Strimba (1709 m n.p.m.) 
– Kołoczawa [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Synewirska przełęcz – Kamionka (1578 m 
n.p.m.) – Stryhalnia [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną przez Turkę. Planowany przyjazd 
do Polski ok. godz. 17.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny trasą: Lwów – Stryj – Osmołoda.

2 dzień: Osmołoda – zakwaterowanie, śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda 
– Grofa (1752 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, 
nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Osmołoda – Borewka – Ihrowiec (1807 
m n.p.m.) – Wysoka (1805 m n.p.m.) – Matachów – Osmołoda [czas przejścia ok. 
9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Douha Polana – Mała Popadia – Popadia 
(1740 m n.p.m.) – stoki Pietrosa –  Dolina Studenca [czas przejścia do 10 godz.], 
obiadokolacja, nocleg

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bystryk (Negrowa) – Ruszczyna – Mała Sy-
wula – Sywula (1836 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia ok. 10 godz.], obia-
dokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, przejazd trasą: Dolina – Bolechów – Stryj. Planowany powrót 
do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszowa ok. godz. 21.00.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę, spacer do niezamieszkałej wioski 
Kużbii w rejonie wsi Sojmy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Kołoczawa – Darwajka (1502 m n.p.m.) – 
Kołoczawa [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Synewirska Polana – jezioro Synewir – Gor-
gan Wyszkowski (1440 m n.p.m.) – Swoboda [czas przejścia ok. 8 godz.], obia-
dokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Synewirska przełęcz – Kamionka (1578 m 
n.p.m.) – Stryhalnia, [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Synewirska przełęcz – zejście widokowym 
grzbietem do Miżhirja, [czas przejścia ok.  2 godz.]. Wyjazd w drogę powrot-
ną, planowany przyjazd do Polski ok. godz. 20.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 
22.00.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę, Jaremcze – wodospad i bazar, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie. Wycieczka górska: Bukowiec – Pisany Kamień (1221 m 
n.p.m.) z napisem pamięci Józefa Piłsudskiego – Jasienów Górny [czas przejścia 
ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie. Wycieczka górska na połoninę Kostrzyca (1585 m n.p.m.), 
wg M. Orłowicza najpiękniejsza panorama Czarnohory – Krzywopole [czas przej-
ścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie. Wycieczka górska: Zielona – Uhorski – Skupowa (1579 m 
n.p.m.) – Zielona. [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie. Wycieczka górska: Wipcze – Biała Kobyła (1477 m n.p.m.) – 
Żabie. [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, zwiedzamy wodospad w Szeszo-
rach. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota – przewodnika, 4 noclegi (pokoje 2, 3, 4 os.), wyżywie-
nie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włą-
czeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro), bagaż 
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 30 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uza-
sadnionych przypadkach). Ilość miejsc ograniczona. 

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym 
lub busem, opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelu „Werchowel” 
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, NNW 
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 35 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności zwiedzanych 
obiektów. Ilość miejsc ograniczona.

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WIDOKOWE TRASY

• DLA MIŁOŚNIKÓW GÓR

UKRAINA

UKRAINA

Gorgany Zachodnie 
(część południowa)

żabie (Wierchowina) 

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• NAJPIĘKNIEJSZA 

  PANORAMA CZARNOHORY

• WODOSPADY
6

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

231/22 231/23 1110 zł*,  1140 zł

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

016/22 016/23 1390 zł*,  1420 zł

025/22 025/23 1390 zł*,  1420 zł

5
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UKRAINA

UKRAINA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

021/22 021/23 1290 zł*,  1320 zł

026/22 026/23 1290 zł*,  1320 zł

031/22 031/23 1290 zł*,  1320 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w pensjonacie (pokoje 2, 3, 
4 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie 
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) 
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 50 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych 
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Czas 
przejścia nie obejmuje czasu dojazdu do tras.

Koniec geografii 

Na wszystkich sześciu dwuty-
sięcznikach w Czarnohorze

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• PRZEJAZDY GRUZAWIKAMI

• DLA MIŁOŚNIKÓW GÓR

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• NAJWYŻSZE SZCZYTY

• DLA ZAAWANSOWANYCH

6

6

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stano-
wisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny do m. Ust-Czorna.

2 dzień: śniadanie, zakwaterowanie, przejazd gruzawikiem pod Małą Klimową, 
wycieczka górska: Klimowa (1492 m n.p.m.)  – Ust-Czorna [czas przejścia ok. 
7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na grzbiet Szesa, wycieczka górska: 
Podpula – Tempa (1634 m n.p.m.) – Szpańska  – Stohy – Ust-Czorna [ czas przej-
ścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na Przeł. Przysłop (944 m n.p.m.), wy-
cieczka górska: Strimba (1719 m n.p.m.) – Kołoczawa [czas przejścia 8 godz.], 
obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dubowa – Krasny Gruń - Apecka (1511 m 
n.p.m.) – Jasenowe – Dubowe [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie. Powrót do Polski przez Mukaczewo, Borynię, Sambor. Plano-
wany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę, spacer do rezerwatu „Skały Dobo-
sza” [czas przejścia ok. 2 godz.] – wodospad i bazar w Jaremcze, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Połonina Menczul Kwasiwski – Pietros 
(2020 m n.p.m.) – Jasinia [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak – Howerla 
(2061 m n.p.m.) – Zaroślak [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dolina Prutu (Orendarczyk) – Niesamowite 
jezioro – Gutin Tomnatyk (2016 m n.p.m.) – Brebeneskul (2036 m n.p.m.) –
Rebra (2001 m n.p.m.) – Szpyci – Dolina Prutu (Orendarczyk) [czas przejścia ok. 
9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dzembronia – Uchaty Kamień – Pop Iwan 
(2028 m n.p.m.) – Smotrec (1894 m n.p.m.) – Dzembronia [czas przejścia ok. 
9 godz.], obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, Stanisławów – spacer po mieście. Planowany przyjazd do 
Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

024/22 024/23 1140 zł*,  1170 zł

032/22 032/23 1140 zł*,  1170 zł

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi, wyżywienie: 5 śniadań i 4 obia-
dokolacje, ubezpieczenie KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; 
KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 55 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Wyciecz-
ka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych 
przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). Ilość 
miejsc ograniczona. 
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UKRAINA

XIV Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników 
Oddziału PTTK w Rzeszowie z bazą w Polanicy na Ukrainie 7

Cel Rajdu: poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Czarnohory, 
Gorganów i Beskidu Pokuckiego oraz integracja środowiska przewodnickie-
go i turystycznego. 

Baza Rajdu: Polanica w Gorganach na pograniczu z Czarnohorą w rejonie 
Przełęczy Jabłonickiej i przedwojennej granicy Polski z Czechosłowacją. 

Trasy wycieczek pieszych (codziennie):
Trasa Nr 1 – wycieczki długie 
Trasa Nr 2 – wycieczki długie i średnie
Trasa Nr 3 – wycieczki średnie i krótkie

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

023/22 023/23 1250 zł**,  1300 zł*, 1350 zł
*członkowie PTTK,  **przewodnicy PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości ok. 40% wartości imprezy płat-
na do 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Całą kwotę należy uregulować do 
20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym, 
opieka pilota-przewodnika górskiego, 6 noclegów w pensjonacie (pokoje 2, 
3, 4 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, zespół 
muzyczny z bankietem, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro), bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.

UWAGA: cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Istnieje możliwość 
zorganizowania wycieczki fakultatywnej do Żabiego i Kołomyji np. w przy-
padku złej pogody – koszt dodatkowy z biletami wstępu 80 zł/os. Uczestnicy 
wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich 
lub odwołanie (w uzasadnionych wypadkach). Czas przejścia nie obejmuje 
dojazdu do trasy.  Program Rajdu XV na 2023 rok zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej.

TRASA 1 (wycieczki długie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Polanicy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Syniak (1665 m n.p.m.) – Cho-
miak – Polanica [czas przejścia ok. 7.5 godz.]. Obiadokolacja, wieczór z piosenką 
turystyczną, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska, Koźmieszczyk – Howerla (2061 m n.p.m.) 
– Zaroślak [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska Podleśniów – Połonina Jawornik – Jawornik 
– Gorgan (1467 m n.p.m.) – Jaremcze [czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, 
wieczór z niespodzianką, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Okole – Tataruka – Świdowiec – 
Gereszaska (1762 m n.p.m.) – Drahobrat [czas przejścia ok. 9.5 godz.]. Obiado-
kolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, „zlot gwiaździsty na Makowicy”. Wycieczka górska: Mikuliczyn 
– Stajki – Makowica (984 m n.p.m.) – Skały Dobosza – Jaremcze [czas przejścia 
ok. 5 godz.]. Obiadokolacja z bankietem i zespołem „Na Drabinie”, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Lwowa – krótkie zwiedzanie cmentarza Łycza-
kowskiego i „Cmentarza Orląt”. Przejazd do Polski ok. godz. 19.00-20.00. Rzeszów 
ok. godz. 22.00.

TRASA 2 (wycieczki długie i średnie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Polanicy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska, Polanica – Syniak (1665 m n.p.m.) – Mały 
Gorgan – Bukowel – Polanica [czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, wieczór 
z piosenką turystyczną, nocleg.  

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Koz-
mieszczyk [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jaremcze – Połonina Jawor – Jawornik – 
Gorgan (1467 m n.p.m.) – Jaremcze [czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, 
wieczór z niespodzianką, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Drahobrat – Gereszaska (1762 m n.p.m.) 
– Tataruka – Przełęcz Okole [czas przejścia ok. 9,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, „zlot gwiaździsty na Makowicy”. Wycieczka górska: Mikuliczyn 
– Stajki – Makowica (984 m n.p.m.) – Skały Dobosza – Jaremcze [czas przejścia ok. 
5 godz.]. Obiadokolacja z bankietem i zespołem „Na Drabinie”, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Lwowa – krótkie zwiedzanie cmentarza Łycza-
kowskiego i „Cmentarza Orląt”. Przejazd do Polski ok. godz. 19.00-20.00. Rzeszów 
ok. godz. 22.00.
TRASA 3 (wycieczki średnie i krótkie)
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Polanicy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Podleśniów – Chomiak (1542 m n.p.m.) 
– Polanica [czas przejścia ok. 6 godz.]. Obiadokolacja, wieczór z piosenką tury-
styczną, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz  Jabłonicka – Jabłonica (1006 m 
n.p.m.) – Pohary – Poharek – Kiczerka – Mikulinka – Jabłonica [czas przejścia ok. 
5 godz.]. Obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Bukowel – Połonina Tomnatyk 
(1455 m n.p.m.) – Polanica [czas przejścia ok. 4.5 godz.]. Obiadokolacja, wieczór 
z niespodzianką nocleg. 

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Krzywopolska – Kostrzyca 
(1586 m n.p.m.) – Połonina Wesnarka – Zawojela [czas przejścia ok. 6 godz.]. 
Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, „zlot gwiaździsty na Makowicy”. Wycieczka górska: Jam-
na – Makowica (984 m n.p.m.) Skały Dobosza – Jaremcze [czas przejścia ok. 
4.5 godz.]. Obiadokolacja z bankietem i zespołem „Na Drabinie”, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Lwowa - krótkie zwiedzanie cmentarza Łycza-
kowskiego i „Cmentarza Orląt”. Przejazd do Polski ok. godz. 19.00-20.00. Rzeszów 
ok. godz. 22.00.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do Wołowca, po drodze krótkie zwiedzanie 
Skał w Uryczu [czas przejścia ok. 2 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, noc-
leg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Magura żydowska (1517 m 
n.p.m.) – Gymba – Pilipiec [czas przejścia ok. 7-7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Łozianski – Połonina Kuk – Kuk (1361 m 
n.p.m.) – Sopki – Łozianski [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: przełęcz Miżhirska – Wielki Wierch 
(1598 m n.p.m.) – Pilipiec [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: spacer na Spaski Kamień ze wsi Spas [czas 
przejścia ok. 2-2,5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 17.00. Powrót 
do Rzeszowa ok. godz. 20.00.

UKRAINA

UKRAINA

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

028/22 028/23 1100 zł*,  1130 zł

*członkowie PTTK

*członkowie PTTK

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem lub busem, opie-
ka pilota, 4 noclegi w hotelu (pokoje 2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 
obiadokolacje i 4 śniadania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem 
chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro), bagaż (1.000 zł) 
SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 30 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Organi-
zator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczki i tras (skrócenie, wy-
dłużenie, odwołanie, zmiana trasy) w uzasadnionych przypadkach. Wycieczka 
ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, 
odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

WARUNKI PŁATNOśCI: zaliczka w wysokości 40% płatna w momencie zgło-
szenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

śWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd autokarem turystycznym lub 
busem, opieka pilota - przewodnika, 4 noclegi w pensjonacie/hotelu (poko-
je 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubez-
pieczenie: KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro; KR podlimit 
5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

UWAGA: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bi-
lety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty – 55 USD/os. 
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy – 4 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą 
posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Organi-
zator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich w uzasadnionych 
sytuacjach. Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze 
wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji 
fizycznej.

Borżawa na początek i koniec 
sezonu górskiego

Pop Iwan – co słychać!

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• SPACERY I WYJŚCIA W GÓRY

• DOBRE ROZPOCZĘCIE LUB

  PODSUMOWANIE SEZONU

ATUTY WYCIECZKI:

• WYŻYWIENIE W CENIE

• WYJŚCIA W GÓRY W KAŻDY DZIEŃ

• DEGUSTACJA SERÓW I INNYCH

  MIEJSCOWYCH SPECJAŁÓW

5

5

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – sta-
nowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę, Jaremcze – wodospad i bazar, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Krzywopolska – Kostrzyca 
(1585 m n.p.m.) – Krzywopole [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Dzembronia – Pop Iwan 
(2028 m n.p.m.) – Smotrec – Dzembronia [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadoko-
lacja, nocleg.

4 dzień: śniadanie, dojazd gruzawikiem, przejście piesze do bacówki na połoni-
nie Gromadzka – pokaz produkcji bundzu z degustacją serów i „nie tylko”. Zejście 
lub zjazd do Żabiego, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie, Kołomyja - spacer po mieście. Planowany przyjazd do Polski 
ok. godz. 19.00. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 21.30. 

NR IMPREZY 2022 NR IMPREZY 2023 CENA OD

014/22 014/23 1060 zł*,  1090 zł

037/22 037/23 1060 zł*,  1090 zł
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Anulacja wycieczki
Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości 
osób do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 7 dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni. Klienci informowani są o ta-
kiej sytuacji telefonicznie, listownie bądź mailowo. Minimalna frekwencja to 33 osoby 
przy wycieczkach objazdowych i górskich oraz 18 osób przy górskich na Ukrainę. 
W przypadku odwołania imprezy Uczestnik otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych 
środków do 14 dni. W tym celu konieczne jest podanie nr konta w przypadku wpłat 
dokonanych przelewem bądź dostarczenie paragonu fiskalnego w przypadku wpłat 
kartą lub gotówką. 

Autokary
Wszystkie autokary są klasy turystycznej, wyposażone w klimatyzację, dvd, wc a tak-
że w większości w barek z kawą i herbatą (napoje serwowane na postojach i płatne 
u kierowcy). 

Dokumenty
Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać przy sobie wymagany dokument tożsa-
mości. 

Dodatkowe opłaty
Dodatkowe opłaty stanowią obowiązkowy koszt. Opłatę należy uiścić u Pilota wy-
cieczki w podanej w programie walucie. Najczęściej są to: bilety wstępu, miejscowi 
przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwie-
dzania poszczególnych obiektów po uprzednim poinformowaniu o tym Pilota wy-
cieczki, wówczas Uczestnik nie ponosi kosztów biletu wstępu do danego obiektu 
(o ile dane bilety nie zostały już zarezerwowane i opłacone przez biuro). 

Miejsca w autokarze
Podczas zbiórki Uczestnicy wycieczki są wyczytywani wg listy (sporządzana jest we-
dług kolejności dokonywania rezerwacji na daną imprezę) – w takiej kolejności wsia-
da się do autokaru i zajmuje wybrane przez siebie miejsce. Dla Uczestników wsia-
dających na trasie miejsca będą zarezerwowane również wg kolejności z listy. Nie 
prowadzimy ani nie przyjmujemy rezerwacji miejsc w autokarze. 

Pilot / Przewodnik
Pilot jest osobą występującą w imieniu organizatora imprezy turystycznej, sprawuje 
opiekę nad Uczestnikami imprezy i czuwa nad sposobem wykonywania na ich rzecz 
usług, Wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych uchybień Uczestnik winien jest zgła-
szać do pilota wycieczki w trakcie realizacji imprezy. Pilot jest stroną organizacyjną 
imprezy. Podczas trwania imprezy Uczestnicy wycieczki mają obowiązek bezwzględ-
nego podporządkowania się zaleceniom obsługi wyjazdu. Przewodnik, to osoba, 
której usługi oprowadzania po mieście i obiektach są z reguły dodatkowo płatne. 
Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane 
przez właściwe organy kraju, na terenie którego pracują. Przewodnicy pełnią funkcję 
merytoryczną i krajoznawczą. 

Potwierdzenie wycieczki
Zakładamy, że każda wycieczka się odbywa. Jeśli przed rozpoczęciem imprezy nie 
otrzymają Państwo wiadomości o jej odwołaniu oznacza to automatycznie, iż impreza 
jest potwierdzona. Informacje o aktualnym statusie imprezy można uzyskać na stro-
nie internetowej biura, telefonicznie i osobiście w biurze podróży. 

Promocje
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i ostateczna. Nie podlega zmianom w przy-
padku wystąpienia promocji czy ofert typu last minute po zawarciu umowy z uczest-
nikiem. 

Rezerwacja
Można jej dokonać poprzez stronę internetową (zalecamy), telefonicznie, osobiście 
w biurze lub za pośrednictwem Agentów (pełna lista punktów sprzedaży dostępna 
jest na naszej stronie internetowej). Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje umo-
wę oraz warunki uczestnictwa. Każda rezerwacja do momentu dokonania wpłaty 
jest rezerwacją czasową i w przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie zostanie 
automatycznie anulowana. Każda rezerwacja posiada inny numer oraz indywidualny 
numer konta bankowego. 

Rezygnacja
W przypadku konieczności rezygnacji z wykupionej wycieczki, rezygnację należy zło-
żyć w biurze lub wysłać elektronicznie na adres rezerwacje@pttkrzeszow.pl na druku 
„wzór rezygnacji z imprezy” zamieszczonym na stronie https://www.pttkrzeszow.pl/
dokumenty.html W rozpatrywaniu każdej rezygnacji decyduje data otrzymania do-
kumentu. 

Status wycieczki
Zamieszczone statusy na naszej stronie internetowej ukazują aktualny stan frekwencji 
na poszczególnej imprezie. „Bliska potwierdzenia” oznacza, iż do potwierdzenia im-
prezy brakuje maksymalnie 10 osób. „Potwierdzona” oznacza, iż zostało maksymalnie 
kilkanaście wolnych miejsc. 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 
i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)

Zgodnie z ustawą z dn. 22.07.2016r., wprowadzone zostały obligatoryjne składki na: 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w wysokości 10 zł/os lub 13 zł/os (w zależ-
ności od kraju docelowego) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) w wysoko-
ści 10 zł/os lub 13 zł/os (w zależności od kraju docelowego), które są pobierane przy 
podpisywaniu umowy. Składki te stanowią dodatkowe zabezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych. Składka na 
TFP jest bezzwrotna bez względu na okoliczności. 

Ubezpieczenie
Uczestników naszych wycieczek ubezpieczamy w Signal Iduna Polska. Ubezpieczenie 
obejmuje KL (koszty leczenia), NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków) oraz ba-
gaż. Ubezpieczeni objęci są również ochroną w zakresie chorób przewlekłych. Szcze-
gółowe informacje podajemy w Warunkach Uczestnictwa punkt VII oraz w świadcze-
niach zawartych w programach imprez. Aby ubezpieczenie było ważne konieczne jest 
podanie nam swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, data urodzenia i adres 
zameldowania najpóźniej dwa dni przed wyjazdem. W przypadku, jeżeli klient sam 

pokrywa niewielkie koszty, po wcześniejszym zgłoszeniu w SIGNAL IDUNA, wszystkie 
wydatki powinny być udokumentowane rachunkami, gdyż na tej podstawie będzie 
możliwy zwrot poniesionych kosztów przez Signal Iduna po powrocie do Polski. Pro-
cedura związana z wypłacaniem poniesionych kosztów lub odszkodowań winna być 
załatwiana bezpośrednio z Signal Iduna Polska. Zalecamy dodatkowo wyrobienie 
karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) przy wyjazdach do kra-
jów Unii Europejskiej, która często usprawnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych 
w krajach UE. Szczegółowe Informacje znajdą Państwo na stronach www.nfz.gov.pl/
ekuz oraz www.signal-iduna.pl 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (KR)
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia „KR” (Koszty Rezygnacji) 
wynoszącego 7% lub 10%* wartości imprezy. Umożliwia ono odzyskanie potrąco-
nych w związku z rezygnacją z wyjazdu (z powodów podanych przez Ubezpieczy-
ciela). Opłata za ubezpieczenie jest bezzwrotna bez względu na okoliczności i należy 
ją uiścić w dniu zgłoszenia. Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej Signal 
Iduna, stronie internetowej Biura Podróży PTTK Rzeszów oraz w biurze podróży PTTK 
Rzeszów. *obejmuje dodatkowo rezygnację z imprezy podczas jej trwania 

Umowa
Nie ma obowiązku podpisywania umowy przy rezerwacjach zawieranych drogą elek-
troniczną czy telefoniczną. Nie ma obowiązku zabierania ze sobą umowy na wyciecz-
kę. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją Warunków Uczestnictwa (OWU). 

Waluty
Waluty niektórych krajów są niedostępne w Polsce – proponujemy zabrać ze sobą 
euro (EUR) lub dolary amerykańskie (USD), które bez problemu można wymieniać 
w miejscowych bankach lub kantorach, a także na granicy. Polskie karty płatnicze 
(należące do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) są honorowane 
w większości krajów. 

Wizy
Szczegółowe informacje na temat wiz podajemy w programach. Do uzyskania wizy 
konieczne jest bezwzględne dostosowanie się do wymogów, które podajemy. Mniej 
więcej na miesiąc przed datą rozpoczęcia wycieczki należy złożyć komplet doku-
mentów, w tym także paszport, który zwracany będzie dopiero podczas wycieczki 
w związku z czym prosimy nie planować w tym przedziale czasowym innych wyjaz-
dów do których niezbędny będzie Państwu paszport. 

Wycieczki fakultatywne
Dla chętnych, dodatkowo płatne, organizowane podczas wyjazdu atrakcje. Szczegóły 
podajemy w programie, w którym występują. 

Wyżywienie
Przy każdym programie jest dokładnie określona ilość posiłków oraz ewentualne do-
płaty. Napoje do obiadokolacji zazwyczaj są dodatkowo płatne. 

Wpłaty
Wpłat można dokonywać gotówką lub kartą w biurze podróży bądź przelewem na 
indywidualny numer konta podany na umowie po dokonaniu rezerwacji. W tytule 
przelewu należy zawsze podać nr rezerwacji i nr imprezy. Wysokość zaliczek podana 
jest na umowie, liczona procentowo od ceny imprezy turystycznej. Pierwszą wpłatę 
należy uiścić do 3 dni od daty dokonania rezerwacji, finalna dopłata do 100% ceny im-
prezy turystycznej – płatna do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłat w wy-
znaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. 

Vouchery
Istnieje możliwość wykupienia wycieczki w formie vouchera na określoną kwotę 
do wykorzystania na wybraną z katalogu wycieczkę. Voucher przygotowywany jest 
w biurze. Nie ma możliwości otrzymania vouchera drogą elektroniczną. Istnieje moż-
liwość wysłania vouchera pocztą po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty. Ważność vo-
uchera wynosi rok czasu. Szczegółowe informacje w biurze. 

Zakwaterowanie
Najczęściej w hotelach **/*** bądź pensjonatach, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienka-
mi. Informacje na temat miejsca noclegu oraz dodatkowych opłat (np. opłata klima-
tyczna, opłata za klimatyzację, opłata za leżaki itp.) do poszczególnej imprezy moż-
na uzyskać po potwierdzeniu imprezy, tj. maksymalnie 10 dni przed rozpoczęciem 
wycieczki. Szczegóły podajemy w programie każdego wyjazdu. Pokoje przyznawane 
są wg ilości osób zgłoszonych na jednej rezerwacji. Często istnieje możliwość zakwa-
terowania w pokoju 1 osobowym po uprzednio dokonanej dopłacie (potwierdzenie 
i szczegółowe informacje po potwierdzeniu wycieczki). W przypadku osób zgłoszo-
nych pojedynczo stosuje się dokwaterowanie do osoby tej samej płci do pokoju 2 lub 
3 osobowego. Proszę mieć na uwadze, iż zdarza się, że pokój 3 osobowy jest w rzeczy-
wistości pokojem 2 osobowym z dostawką. 

Zbiórka
Prosimy o punktualne przybywanie na miejsce zbiórki (Dworzec Główny PKS w Rze-
szowie, ul. Grottgera – stanowisko „M” (międzynarodowe, czerwona litera), tj. 15 mi-
nut przed planowaną godziną wyjazdu. 

Zmiana/zamiana danych
W przypadku zmiany danych Uczestnika wycieczki lub zamiany Uczestnika należy po-
dać mailowo nowe dane najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

INFORMACJE OGÓLNE
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA (OWU)
W IMPREZACH TURYSTYCZNACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze Oddział w Rzeszowie (zwane dalej PTTK) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Matejki 2, 35-064 Rzeszów, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod nr KRS 0000097353, NIP 8130267007 (zwane dalej: ogólnymi warunkami). Zawarcie Umowy przez Podróżnego 
o udział w imprezie turystycznej będzie równoznaczne z pełną akceptacją niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych. Niniejsze ogólne warunki 
zostały doręczone Podróżnemu w dogodnej dla niego formie przed zawarciem Umowy.

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach mowa jest o usłudze turystycznej, 

imprezie turystycznej, umowie o udziale w imprezie turystycznej, rozpoczęciu 
imprezy turystycznej, powiązanych usługach turystycznych, podróżnym, przed-
siębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki, agencie turystycznym, trwałym 
nośniku, punkcie sprzedaży, powrocie do kraju, turystycznym rachunku powierni-
czym, zabezpieczeniu finansowym, nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczno-
ściach, niezgodności, oznacza to znaczenie nadane im przez art. 4 Ustawy o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 
2017 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 584 – zwanej dalej Ustawą).

2. Wszelkie imprezy zawarte w ofercie PTTK zamieszczone w katalogach, stronie in-
ternetowej, siedzibie PTTK bądź innej formie, nie stanowią oferty w rozumieniu 
art. 66 § 1 k.c., a są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

3. PTTK zastrzega, iż wszelkie dane zawarte w ofertach PTTK mają charakter jedynie 
informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy po uprzednim poin-
formowaniu o nich Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

4. PTTK oraz Podróżny zobowiązani są do wzajemnego przekazywania sobie wyma-
ganych Ustawą lub Umową informacji na uzgodnionym wcześniej nośniku. Infor-
macje lub oświadczenia przekazywane ustnie winny zostać zapisane na trwałym 
nośniku. Jeżeli Ustawa bądź Umowa wymaga formy określonego nośnika, nośnik 
taki zostanie użyty.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest otrzymana przez Podróżnego Umowa za-

wierająca wszelkie istotne dane o wybranej imprezie turystycznej. Zawarcie Umo-
wy przez Podróżnego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na niniejsze ogólne 
warunki oraz wszelki zakres świadczeń zawartych w ofercie PTTK.

2. Osoba dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej musi być osobą pełnoletnią, 
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Osoba dokonująca rezerwacji imprezy, która zawarła Umowę czyni to także 
w imieniu wszystkich zgłoszonych w umowie uczestników imprezy turystycznej 
i przyjmuje na siebie odpowiedzialność dochowania przez te osoby postanowień 
Umowy, ogólnych warunków i innych postanowień uzgodnionych we wszelkich 
formach z w/w osobą. Imienna lista wszystkich uczestników imprezy turystycznej 
powinna być dostarczona PTTK nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej.

4. Osoba dokonująca rezerwacji imprezy, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 
zapłatę pełnej kwoty związanej z organizacją imprezy turystycznej za wszystkich 
uczestników wskazanych w Umowie.

5. Zapłata ceny związanej z imprezą turystyczną (pełnej kwoty lub przedpłaty) na 
rzecz PTTK, jest dokonywana wyłącznie po dokonaniu rezerwacji przez Podróż-
nego.

6. Umowy podpisywane na rzecz osoby małoletniej wymagają pisemnej zgody ro-
dziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli osoba małoletnia wyjechać ma bez opieki 
rodziców bądź opiekunów prawnych, zgoda o której mowa wymaga ich podpi-
sów notarialnie poświadczonych.

7. Za szkody wyrządzone przez małoletniego podczas organizowanej imprezy tury-
stycznej odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni małoletniego.

8. Administratorem danych osobowych Podróżnego zawartych w Umowie jest 
PTTK. Dane te podlegają ochronie przez PTTK zgodnie z RODO. Pełny tekst In-
formacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przekazanych do Oddziału 
PTTK w Rzeszowie znajduje się pod adresem https://www.pttkrzeszow.pl/rodo.
html. W przypadku wyrażenia zgody przez Podróżnego, niektóre dane osobowe 
mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez PTTK w celach marketingowych, 
statystycznych, do przesyłania materiałów informacyjnych. W przypadku braku 
stosownej zgody, PTTK zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych danych 
tylko w sprawach koniecznych dla realizacji Umowy.

9. Osoba dokonująca rezerwacji/Podróżny oświadcza, że został zapoznany z infor-
macjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdro-
wotnych kraju docelowego. Podróżny odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych 
postanowień i obciążają go ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się 
do w/w postanowień. Jest on także odpowiedzialny za przekazanie przedmioto-
wych informacji pozostałym zgłaszanym przez niego osobom.

10. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do odbycia przez Podróżnego do 
udziału w imprezie turystycznej, obowiązany on jest poinformować o tym PTTK.

11. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony www.pttkrzeszow.pl 
Podróżny potwierdza, że zostały mu udzielone przed dokonaniem rezerwacji wy-
magane Ustawą informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem 
Umowy, również informacje o imprezie turystycznej.

12. W przypadku zawierania Umowy w siedzibie PTTK, w jednoczesnej obecności 
obydwu stron Umowy, udzielenie informacji za pośrednictwem formularza SFI, in-
formacji o imprezie turystycznej oraz potwierdzenie podróżnego, o którym mowa 
w ustępie 11 niniejszego działu, następuje na trwałym nośniku.

13. W przypadku zawierania Umowy przez telefon, Podróżnemu udziela się informa-
cji zawartych w formularzu SFI oraz informacji o imprezie turystycznej, a następ-
nie powyższe potwierdza się na trwałym nośniku. Oświadczenie Podróżnego jest 
skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na trwałym nośniku po potwierdzeniu przez 
PTTK.

14. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed za-
warciem Umowy informację o imprezie turystycznej, uzgodnienia między strona-
mi oraz informacje o których mowa w Ustawie.

15. Podróżnemu udostępnia się na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie 
jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy jeżeli została ona 
zawarta w jednoczesnej obecności stron Umowy.

III. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, WARUNKI PŁATNOśCI
1. Wszystkie ceny imprez turystycznych są cenami umownymi, uwzględniającymi 

w szczególności obowiązujące taryfy, ceny, opłaty i kursy walut. Cena imprezy nie 
obejmuje ewentualnych kosztów szczepień ochronnych, uzyskania stosownych 
dokumentów, paszportu, wizy, dodatkowych ubezpieczeń. Powyższe koszty spo-
czywają na Podróżnym.

2. Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Im-
prezę turystyczną wg następujących zasad:

a. w terminie do 3 dni od daty dokonania rezerwacji Podróżny uiszcza przedpłatę 
w wysokości podanej na umowie (orientacyjnie 20 % ceny imprezy turystycznej),

b. do 29 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Podróżny zobowiązany jest 
do uiszczenia kolejnej wpłaty w wysokości podanej na umowie (orientacyjnie 
40% ceny imprezy turystycznej),

c. do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Podróżny zobowiązany jest 
do zapłaty pozostałej części ceny tj. do kwoty 100 % ceny imprezy turystycznej,

d. jeżeli Podróżny zawiera Umowę na 15 dni lub krócej przed daną imprezą tury-
styczną, wpłaca on z chwilą zawarcia Umowy całą kwotę za daną Imprezę tury-
styczną.

3. W sytuacjach wyjątkowych, PTTK zastrzega sobie możliwość określenia innych 
zasad regulujących warunki płatności za imprezę turystyczną, niż te określone w 
dziale III ust. 2 niniejszych ogólnych warunków. W takiej sytuacji warunki płatności 
określone zostaną każdorazowo w umowie zawieranej z Podróżnym.

4. Jeżeli rezerwacja imprezy turystycznej nie jest dokonywana osobiście przez Po-
dróżnego, a termin wyjazdu jest krótszy niż 7 dni, Podróżny jest zobowiązany 
dostarczyć do biura PTTK bankowy dowód wpłaty w ciągu 24 godzin od mo-
mentu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku, PTTK zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. 
W przypadku określonym w dziale III ust 2 c ogólnych warunków, Podróżny zobo-
wiązany jest przedstawić dowód zapłaty w dniu dokonania rezerwacji.

5. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Imprezy należy dokonać wraz z przedpłatą 
lub zapłatą pełnej ceny zależnie od terminu dokonania rezerwacji.

6. Cena na zawartej umowie jest wiążąca i podróżny nie ma prawa żądać obniżenia 
kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z podróżnym cena danej 
wycieczki została obniżona z powodu oferty promocyjnej, kolejnej obniżki oferty 
np. last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez biuro.

IV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY DOKONANYCH Z INICJATYWY PTTK
1. PTTK przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie 

zmiany warunków Umowy w przypadkach określonych w art. 45 i 46 Ustawy. 
Po zawarciu Umowy podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie w trybie art. 45 
Ustawy, a to zwłaszcza w szczególności jeżeli podwyższenie ceny jest możliwe 
wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany ceny przewozów pasażerskich wynika-
jących ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków 
lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, 
które nie biorą udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków tury-
stycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w 
portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy 
turystycznej.

2. O wszystkich zmianach Umowy, które nie są nieznaczne w rozumieniu art. 46 ust 
1 pkt 2 Ustawy, PTTK zobowiązane jest niezwłocznie na trwałym nośniku powia-
domić Podróżnego. Podróżny w takim wypadku ma obowiązek również na trwa-
łym nośniku powiadomić PTTK czy zmianę powyższą przyjmuje czy odstępuje od 
Umowy. W przypadku wyrażenia przez Podróżnego zgody na zmianę warunków 
Umowy, o których mowa, nie przysługuje mu prawo żądania odszkodowania wy-
nikającego z dokonanych zmian.

3. PTTK może zmienić środek transportu lub rozwiązać Umowę i dokonać pełnego 
zwrotu Podróżnemu wszelkich dokonanych przez niego wpłat z tytułu imprezy 
turystycznej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy, bez dodatkowego 
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji przed rozpoczę-
ciem imprezy turystycznej jest mniejsza niż 33 osoby.

4. W przypadku tzw. imprez turystycznych górskich realizowanych na Ukrainie PTTK 
zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu lub rozwiązania Umowy i do-
konania pełnego zwrotu Podróżnemu wszelkich dokonanych przez niego wpłat 
z tytułu imprezy turystycznej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy, bez 
dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli liczba rezerwacji jest 
mniejsza niż 18 osób.

5. Powiadomienie o powyższym Podróżnego następuje w terminie określonym 
Umową, lecz nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 
2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 
2 dni. PTTK może rozwiązać Umowę także w wyniku nieuniknionych i nadzwy-
czajnych okoliczności, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia 
jeżeli powiadomił Podróżnego niezwłocznie o rozwiązaniu Umowy, przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PODRÓżNEGO
1. Podróżny może odstąpić w każdym czasie od Umowy o udział w imprezie tury-

stycznej przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Podróż-
ny zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, na druku przygotowanym przez 
PTTK („wzór rezygnacji z imprezy” do pobrania ze strony https://www.pttkrze-
szow.pl/dokumenty.html), w siedzibie PTTK lub wysłać czytelny skan wypełnio-
nego oświadczenia na adres e-mail: rezerwacje@pttkrzeszow.pl Datą złożenia 
oświadczenia odstąpienia od Umowy jest dzień wpływu do siedziby PTTK.

2. W uwzględnieniu art. 47 ust 2 Ustawy, Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia 
opłaty za odstąpienie od Umowy określonej przez PTTK.

3. PTTK podaje informacyjnie, iż średnie opłaty za odstąpienie od Umowy kształtują 
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się następująco:
a. rezygnacja w czasie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 80 zł,
b. rezygnacja od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% wartości im-

prezy turystycznej, 
c. rezygnacja od 30 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% wartości im-

prezy turystycznej,
d. rezygnacja od 20 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50% wartości im-

prezy turystycznej,
e. rezygnacja od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 70% wartości impre-

zy turystycznej, 
f. rezygnacja od 7 do 4 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy – 80% wartości imprezy 

turystycznej, 
g. rezygnacja na 3 dni przed wyjazdem lub w trakcie trwania imprezy – 95% wartości 

imprezy turystycznej.
h. ponadto podróżny zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związa-

nych z rezerwacją, które zostały opłacone przez organizatora (np. bilety lotnicze, 
rezerwacje imienne, wizy, itp.)

4. Podróżny ponosi koszt opłaty za odstąpienie od Umowy również gdy nie stawił
się punktualnie w miejscu rozpoczęcia imprezy lub na lotnisku o czasie podanym 
przez PTTK lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemoż-
liwe ze względu na brak wymaganych dokumentów. W przypadkach o których
mowa, Podróżny zobowiązany jest poinformować PTTK, że nie uczestniczy w im-
prezie turystycznej (telefonicznie lub mailowo).

5. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego
najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy tury-
stycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać 
wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatko-
wego odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

6. PTTK w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu za-
płaconej kwoty pomniejszonej o stosowną opłatę za odstąpienie od Umowy na
podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. W przypadku wystąpie-
nia sytuacji zobowiązującej Podróżnego do zapłacenia opłaty za odstąpienie od
Umowy, zobowiązany on jest do dokonania takiej zapłaty w terminie 14 dni od
rozwiązania Umowy.

7. Do Podróżnego, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się 
przepisy art. 47 ust 7 Ustawy.

8. Podróżny zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w im-
prezie turystycznej oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na imprezę tu-
rystyczną. Niedostarczenie niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo
skierowanego przez PTTK wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty,
traktowane będzie jak odstąpienie z udziału w imprezie turystycznej, do której
stosuje się odpowiednio zapisy ust 3 niniejszego działu ogólnych warunków.

VI. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ
1. Podróżny może bez zgody PTTK przenieść na osobę spełniającą warunki uczest-

nictwa w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy
uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wnikające z tej
Umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skutecznego wobec PTTK
jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. 
Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy tury-
stycznej uważa się w każdym wypadku za złożone w rozsądnym terminie.

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie się wiązać dla PTTK 
z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Po-
dróżnemu. Koszty te powinny być zasadne i rzeczywiste.

4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez
PTTK w wyniku zmiany Podróżnego, Podróżny i osoba przejmująca jego upraw-
nienia odpowiadają solidarnie.

VII. UBEZPIECZENIE
1. Podróżny uczestniczący w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK 

na mocy zawartej umowy generalnej ubezpieczenia pomiędzy SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, zgodnie z posta-
nowieniami objęty jest ubezpieczeniem w zakresie:

a. Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do kwoty 12 000 zł; nr umowy
ubezpieczenia 205455 z dnia 01.12.2015 r. – dotyczy imprez na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

b. Koszty Leczenia (KL) do kwoty 10 000 euro/Europa i Basen Morza Śródziemnego/, 
do kwoty 30 000 euro /Świat/(Koszty Ratownictwa do kwoty 6000 euro – podli-
mit KL), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do kwoty 15 000 zł, Trwały 
Uszczerbek Na Zdrowiu (NWS) do kwoty 15 000 zł, Bagaż do kwoty 1000 zł. Ubez-
pieczenie jest rozszerzone o posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych; 
nr umowy ubezpieczenia 201173 z dnia 01.10.2012 r. – dotyczy imprez zagranicz-
nych.

2. Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu 
których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy 
uczestnictwa/umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am 
następujące OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, za-
twierdzonych uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 
31.01.2018 r., stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną
część, wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpiecze-
niowym, oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej
Bezpieczne Rezerwacje, zatwierdzonych uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 roku wraz z dokumentem zawierającym
informację o produkcie ubezpieczeniowym stanowiących załącznik do niniejszej 
umowy oraz jej integralną część

3. Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu 
których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy 
uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/
am następujące OWU: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem 
nr 1 z dnia 15.12.2015 roku, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia KOSZTÓW IM-

PREZY TURYSTYCZNEJ, zatwierdzonych uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL 
IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 roku, wraz z dokumentem zawierającym 
informację o produkcie ubezpieczeniowym, stanowiące załącznik do umowy.

4. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ 
nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą 
z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

5. Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z sie-
dzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpie-
czenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra-
wiania” Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA 
Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych
-osobowych.

6. Podróżny przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z OWU 
BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 71/Z/2015 r. Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z 
dnia 15.12.2015 roku.

7. W przypadku konieczności likwidacji szkody Podróżny wyraża zgodę na zwol-
nienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy 
lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia 
ubezpieczycielowi.

8. Do ubezpieczenia zagwarantowanego przez PTTK zgodnie z ust 1 niniejszego 
działu istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego 
ryzyko związane np. z uprawianiem sportów: zimowych, ekstremalnych, wyczy-
nowych oraz wysokiego ryzyka.

9. W dniu wykupienia imprezy turystycznej lub wpłaty przedpłaty Podróżny ma 
możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy 
zgodnie z OWU KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Nr 7/Z/2017 Zarządu SIGNAL 
IDUNA Polska TU S.A z dnia 14.02.2017 r.

10. Każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą, także przed udaniem się 
na wizytę kontrolną, należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner 
Assistance Polska S.A. tel.: 0048 (0) 22 864 55 26, Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: 
+48 661 000 888.

11. PTTK oświadcza, iż posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe w for-
mie gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 209146 wydanej przez SIGNAL IDU-
NA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 
oraz że zgodnie z Ustawą odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny 
Fun-dusz Gwarancyjny; na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji 
ubezpiecze-niowej dotyczącej pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a 
także zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych za imprezę turystyczną.

VIII.  OBOWIĄZEK UDZIELENIA PORDRÓżNEMU POMOCY
12. W przypadku gdyby Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji w związku z 

wystąpie-niem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności czyli sytuacji 
pozostających poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której 
skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne 
działania, PTTK udziela Po-dróżnemu stosownej pomocy, zgodnie z zapisami art. 
52 ustawy.

13. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju, 
zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, 
PTTK ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę 
możliwości,
o  kategorii równoważnej do określonej w Umowie przez okres do 3 nocy. Upraw-
nienie nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.

14. PTTK nie może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w 
celu ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w ust 2 niniejszego działu, 
jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na 
takie okoliczności na podstawie innych przepisów.

IX.  ODPOWIEDZIALNOśĆ PTTK
15. PTTK ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług turystycznych obję-

tych Umową o udział w imprezie turystycznej.
16. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana przez PTTK zgod-

nie z Umową, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy.
17. Podróżny ma obowiązek powiadomić PTTK, w miarę możliwości w trakcie trwa-

nia imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwier-
dzeniu niezgodności usługi turystycznej z zawarta Umową. W przypadku stwier-
dzenia niezgodności wykonywanych usług turystycznych przez PTTK z Umową, 
Podróżnemu przysługują uprawnienia określone w art. 50 Ustawy. Zakres odpo-
wiedzialności PTTK określają przepisy art. 50 Ustawy.

18. Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji określa art. 53 Ustawy.

X.  REKLAMACJE
19. W przypadku stwierdzenia przez Podróżnego w trakcie trwania imprezy tury-

stycznej wadliwego wykonywania przez PTTK Umowy, zobowiązany on jest do 
niezwłocznego poinformowania o powyższym fakcie PTTK lub jego przedstawi-
ciela (rezydenta, pilota) w miejscu trwania imprezy turystycznej.

20. Podróżny ma prawo do złożenia skargi. Skarga winna zostać złożona 
niezwłocznie w celu zapobieżenia szkodom oraz pilnego podjęcia przez PTTK 
interwencji i wy-jaśnienia zaistniałych okoliczności.

21. Skarga winna być dostarczona przez Podróżnego do siedziby PTTK na trwałym 
nośniku i zawierać, co najmniej dane Podróżującego umożliwiającego jego iden-
tyfikację, dane umożliwiające identyfikację imprezy turystycznej w której uczest-
niczył Podróżny, wskazanie niezgodności i przedmiotu skargi, a także określenie 
żądań jakich domaga się Podróżny.

22. PTTK rozpatruje skargi Podróżnych w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia do 
siedziby biura.

XI.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
23. Podróżnemu przysługuje prawo do zapoznania się z Ustawą o której mowa w 

niniejszych ogólnych warunkach w siedzibie PTTK oraz na stronie interneto-wej 
https://pttkrzeszow.pl i stronie https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/pra-
wo/7635,ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycz-
nych-oraz-akty-.html

24. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy, o której 
mowa w niniejszych ogólnych warunkach.



Od ponad 20 lat ubezpieczamy Polaków!

Planujesz podróż?
Ciesz się wyjątkowymi chwilami,
a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo!

Wejdź na www.signal-iduna.pl i sprawdź wszystkie możliwości. 
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