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„Świat jest zbyt wielki, aby wciąż przebywać w jednym miejscu.” (Autor nieznany)
Szanowni Państwo!
Żywimy nadzieję, iż nasza oferta zmotywuje Państwa do wybrania się z nami w niejedno miejsce!
Z dumą prezentujemy katalog na 2019 rok. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programów,
które z zaangażowaniem opracowywał zespół pracowników, pilotów i przewodników.
Wierzymy, że przygotowane propozycje wycieczek spotkają się z Państwa zainteresowaniemi sprostają wysokim oczekiwaniom. Jesteśmy jak zawsze do dyspozycji i z przyjemnością służymy fachową
poradą w wyborze wycieczek. Cenimy sobie wszelkie sugestie i spostrzeżenia w tym zakresie.
Zachęcamy do udziału w pięknych, pełnych ciekawych miejsc niezapomnianych wycieczkach!
Bardzo dziękujemy naszym stałym klientom za lojalność i uznanie. Jednocześnie zapraszamy nowych klientów do naszego Biura Podróży i Oddziału PTTK w Rzeszowie, który także dysponuje szerokim wachlarzem wyjazdów, w tym również turystyki kwalifikowanej.
Przypominamy o corocznym konkursie fotograficznym – zachęcamy do wysyłki zdjęć z wycieczek
organizowanych przez biuro podróży PTTK Rzeszów.
Życzymy Państwu wielu wspaniałych, ciekawych i udanych podróży z naszym biurem zapraszając
serdecznie do zapoznania się z naszą nową ofertą.
Zespół Biura Podróży oraz Piloci i Przewodnicy PTTK Oddział Rzeszów
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1 Dworzec PKS - miejsce wyjazdu
2 Parking na samochody
3 Schronisko PTSM
4 Biuro Podróży PTTK
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5 Hotel Polonia przy ul. Grottgera
4 3

Wycieczki rozpoczynamy z Dworca PKS w Rzeszowie, ul. Grottgera, stanowisko „M”.
Autokary podstawiamy 15 min. przed planowanym wyjazdem.
PTTK Oddział w Rzeszowie jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa
podkarpackiego nr 044/04.
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.
Wpłat proszę dokonywać tylko i wyłącznie na indywidualne nr kont podane po dokonaniu rezerwacji. Przypominamy
o konieczności podawania w tytule przelewu nr imprezy i nr rezerwacji – są to wymogi niezbędne do prawidłowego
zaksięgowania wpłaty.
NOCLEG w Rzeszowie dla Klientów Biura Podróży PTTK w Rzeszowie
Uczestnikom naszych wycieczek proponujemy noclegi w centrum miasta w atrakcyjnych cenach: od 40 zł w pokojach
2, 3, 4-osobowych.
Parking. Dla Klientów naszego biura zapewniamy parking, który znajduje się 600 m od miejsca wyjazdu, w cenie
15 zł za dzień. Parking jest ogrodzony. Ilość miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza rezerwacja w biurze.
Informujemy, że w Rzeszowie od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje strefa płatnego parkowania.
Więcej informacji na str. 58.
Zachęcamy do dokonywania rezerwacji poprzez naszą stronę internetową www.pttkrzeszow.pl.

Wycieczki objazdowe

Wycieczki górskie
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Nazwa imprezy

Armenia - Gruzja
Austria - Czechy
Austria - Słowacja
Bułgaria
Białoruś
Chorwacja
Czarnogóra
Czechy

Południowy Kaukaz
Wiedeń – Dolina Wachau – Morawy
Bratysława i Wiedeń
Złote wybrzeże
Płuca Europy
Słoneczna Dalmacja
Bałkańska perełka
Adwentowy Jarmark w Pradze
Adwentowy Jarmark na Wołoszczyźnie
Praga 3 dni
Szlakiem zamków do perły średniowiecza Czeskiego Krumlova
Złota Praga
Czechy Wschodnie - zabytki pogranicza
Szwajcaria Saksońska i Czeska oraz Drezno
Dwa królestwa - Kopenhaga i Malmö
Kraina Północnego Słońca
Szampania - z wizytą u króla win
Starożytne tajemnice
Na pograniczu Europy i Azji
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Zielone wyspy
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Wilno - Troki - Kowno
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Kraje Nadbałtyckie
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Wyspa błękitu
Egzotyczne królestwo
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Bukowina - Gagauzja
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Bawaria i baśniowe zamki
Perły Dolnego Śląska i Saksonii
Karkonosze
Królewska Warszawa
Mazury
Podlasie – Mozaika kulturowa
Trójmiasto – Malbork
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St. Petersburg - Białe noce
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Fascynująca Transylwania
Przez Transylwanię nad Morze Czarne
Transylwania 5 dni
Alpy – tu się oddycha
Klejnot orientu
Złote kopuły Kijowa,
Czarnobyl lub Meżyhirja
Lwów - Krzemieniec
Lwów i Podole
Lwów - Truskawiec
- Drohobycz - Żółkiew
Lwów 2 dni
Lwów i Polskie Termopile
Lwów i Stanisławów
Największe atrakcje Podola oraz Wołyń
i Huculszczyzna
Podole
Zakarpacie - Bukowina
- Huculszczyzna
Złote kopuły Kijowa pociągiem
Wołyńskim Szlakiem
Budapeszt i „Zakole Dunaju”
Budapeszt - Jarmark Adwentowy
Włochy klasyczne
Włoskie wspaniałości

28
29
30
30
31

Czechy - Niemcy
Dania - Szwecja
Finlandia
Francja
Grecja
Gruzja
Irlandia - Wielka
Brytania
Litwa
Litwa - Łotwa Estonia - Finlandia
Malta
Maroko
Mołdawia - Rumunia Ukraina
Niemcy
Niemcy - Polska
Polska

Rosja - Litwa - Łotwa Estonia
Rumunia

Szwajcaria - Włochy
Turcja
Ukraina
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Włochy
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Albania
Bułgaria

Alpy Albańskie – Góry Przeklęte
Piryn i Riła
Durmitor – najpiękniejsze góry byłej Jugosławii
Góry Przeklęte
Serce Bałkanów
Karpaty Wschodnie
Apuseni - Podziemne królestwo Gór Zachodnich
Alpy Transylwańskie
- „Karpaty zakrętu”
Słoweńskie Karawanki
Huculszczyzna
- Beskid Huculski
Beskidy Skolskie
Bieszczady Wschodnie z Użoka
(4 dni) z przejazdem koleją
Sianki – Wołosianka
Bieszczady Wschodnie z Użoka
(6 dni) z przejazdem koleją
Sianki – Wołosianka
Gorgany z Osmołody z Popadią
Gorgany z Rafajłowej
- Na szlaku II Brygady Legionów
Koniec geografii
Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnohorze
Borżawa i Pikuj
Czarnohora i Huculszczyzna
XI Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników
Oddziału Koła PTTK w Rzeszowie
z bazą w Polanicy na Ukrainie
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Ukraina
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Zapraszamy do udziału
w konkursie fotograficznym
Szczegóły w biurze i na stronie
www.pttkrzeszow.pl

Armenia - Gruzja

Południowy Kaukaz

2

Program:

12

cerkwiami budynkiem Akademii Nauk, gdzie studiowali znamienici myśliciele
gruzińscy i greccy i gdzie pochowano gruzińskiego Kazimierza Wielkiego: króla
Dawida IV Budowniczego. Wyprawa do zjawiskowego kompleksu Jaskiń Prometeusza, a następnie spacer po pięknym parku zdrojowym (XIX w.) w Bordżomi.
Przejazd do Achalciche, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wyjazd na południe, do niezwykłego, wydrążonego w skałach
miasta Wardzia (XII–XIII w.), oraz do potężnej twierdzy Chertwisi (II–XII w.), gdzie
według legendy dotarł Aleksander Macedoński. Przerwa kawowa. Powrót w kierunku Tbilisi. Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Kachetii, najstarszego regionu Gruzji i kolebki
winiarstwa. Zwiedzanie miasta Sighnaghi (XVIII w.) – gruzińskiego Carcassonne. Wizyta w żeńskim klasztorze w Bodbe (IX–XVII w.), związanym z kultem św.
Nino, która zapoczątkowała chrześcijaństwo w Gruzji. Oglądanie znakomitej kolekcji malarstwa prymitywisty Niko Pirosmanaszwilego i zbioru misternych rzeźb
sprzed 5000 lat w lokalnym oddziale Muzeum Narodowego. Degustacja wina
w tradycyjnej winiarni. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd do Armenii, przez granicę w Sadakhlo. Zwiedzanie
zespołu klasztornego Hagharcin (XIII w.), i miasta Dilidżan, nazywanego ormiańską Szwajcarią. Wyprawa nad jezioro Sewan, spacer po półwyspie, zwiedzanie
monastyru Sewanawank (IX w.), dla chętnych kąpiel. Obiadokolacja. Przejazd do
Erywania. Zakwaterowanie, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wyjazd na city tour po Erywaniu. Zwiedzanie najważniejszych atrakcji stolicy Armenii: placu Republiki, bulwaru, parku Zwycięstwa,
punktu widokowego z urzekającą panoramą miasta, Kaskady, alei Masztoca,
kompleksu sportowo-koncertowego Sportivno, rezydencji prezydenta, budynku
parlamentu i placu Teatralnego. Czas wolny. Wizyta w Muzeum Siergieja Paradżanowa, wybitnego ormiańskiego artysty i reżysera. Zwiedzanie monastyru Chor
Wirap (VII w.), miejsca licznych pielgrzymek Ormian, z przepiękną panoramą na
górę Ararat (5165 m n.p.m.). Obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, wyjazd do ormiańskiego Watykanu, miasta Wagharszapat,
które zachwyca zabytkami architektury sakralnej i świeckiej. Znajdują się tu m.in.
Katolikosat (rezydencja głowy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego), średniowieczny kościół św. Rypsymy, a w szczególności sobór katedralny (303 r.), katedra

1 dzień: zbiórka i wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) o godz. 12.10 [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny]. Godz. 20.00 - spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Warszawa – Lotnisko Chopina (Okęcie)),
odprawa bagażowo-paszportowa. O 22.40 wylot do Gruzji liniami LOT.
2 dzień: ok. godz 5.00 przylot do Tbilisi, transport z lotniska do hotelu, odpoczynek, 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 – Matki 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. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyprawa malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną do Stepancmindy (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 ośnieżony szczyt Kazbeku. Powrót do Tbilisi z obiadokolacją na trasie, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd do pobliskiej Mcchety, dawnej stolicy Iberii kaukaskiej, której oszałamiające zabytki wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO i Listę Dziedzictwa Zagrożonego UNESCO. Podjazd do monastyru Dżwari
(VI–VII w.), skąd rozciąga się piękna panorama miasta oraz rzek Mtkwari i Aragwi.
Wizyta w katedrze Sweti Cchoweli (XI w.), zwanej gruzińskim Wawelem oraz słynącej z zabytkowych artefaktów religijnych i wspaniałych fresków. Czas wolny.
Zwiedzanie żeńskiego klasztoru Samtawro (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 siedziby 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, poznawanie atrakcji Kutaisi: obecnej siedziby parlamentu (od
2012 r.) i katedry Bagrati (VI w., rekonstrukcja w XX w.) z czarującym widokiem
na miasto i góry. Zwiedzanie zespołu klasztornego w Gelati (XII–XIII w.) z trzema

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

183/19

12.08 - 23.08.2019 r.

5520 zł*, 5580 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 2240 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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w pobliskim Zwartnoc (VII w.) (UNESCO). Następnie wizyta w światowej sławy wytwórni koniaku Ararat, gdzie można poznać etapy produkcji złocistego
trunku i podegustować różne jego rodzaje. Obiadokolacja, nocleg.
11 dzień: śniadanie, wyprawa do muzeum Matenadaran, przechowującego
manuskrypty (V–XV w.) w wielu językach, m.in. XVII-wieczny list w języku polskim. Przejazd do twierdzy Garni (I w. p.n.e.). Zwiedzanie świątyni boga słońca
Mitry oraz wykutego w skałach klasztoru Geghard (IV w.), gdzie znajdują się
relikwie św. Andrzeja i Jana oraz Włócznia Przeznaczenia. Obiadokolacja połączona z wieczorem folklorystycznym. Nocleg w Erywaniu.
12 dzień: śniadanie w formie suchego prowiantu. O godzinie 2.30 – wyjazd
na lotnisko, ok. 4.40 – wylot do Warszawy, 6.30 czasu polskiego – lądowanie.
Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 14.30 (opcjonalnie).

Świadczenia zawarte w cenie: opieka pilota, bilety lotnicze na przelot liniami
LOT (rejs kursowy) [Warszawa-Tbilisi, Erywań-Warszawa], 10 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 11 śniadań (w tym
1 w formie suchego prowiantu w dn. 12), 10 obfitych obiadokolacji z winem
(przeważnie w lokalnych restauracjach), wejścia do wszystkich obiektów objętych opłatami, oprócz Muzeum Stalina w Gori, ubezpieczenie: NNW (15.000
zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (30.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga:Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Koszt dodatkowy stanowią: napoje oraz napiwki.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN/os. Podane przez państwa imiona
i nazwiska muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym/paszporcie.
Opłaty opcjonalne (koszt dodatkowy): Transfer: Rzeszów - Warszawa - Rzeszów - 150 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. Dodatkowo 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, podręcznego, nadbagażu, bagażu dodatkowego i opłatach dostępne są na stronie internetowej:
https://www.lot.com/pl/pl/bagaz

Austria - Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd do miasta Kromieřiż. Zwiedzanie
pięknego barokowego 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, pawilonem centralnym i kolumnadą.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO). 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, 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. Pałac Schönbrunn (UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej Sissi oraz jej męża
Franciszka Józefa). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd z Wiednia do położonego nad Dunajem Opactwa Benedyktynów w Melku. Zwiedzanie jednego z największych barokowych zespołów 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
położonego wśród winnic największego winiarskiego miasteczka Austrii –
Langenlois. Zwiedzanie słynnej piwnicy pokazowej Loisium (multimedialne show i piwnice – najstarsza część ma 900 lat - wprowadzające w tajniki
wiedzy o winach). Zwiedzanie miasteczka Dürnstein, którego historia sięga
epoki Babembergów, a swoją popularność zawdzięcza królowi Ryszardowi
Lwie Serce, więźniowi zamku usytuowanego na wysokim skalistym wzgórzu
nad Doliną Wachau (UNESCO). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Mikulova - miasta malowniczo usytuowanego na wzgórzu w krainie Moraw Południowych, tuż przy granicy z Austrią.
Spacer po urokliwym miasteczku, które zdobi piękny zamek umieszczony na

4

4

Wiedeń – Dolina
Wachau – Morawy
szczycie wzgórza. Zwiedzanie tego historycznego, kulturalnego, turystycznego
i winiarskiego miasta nad Palavou. 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
wystawa z ponad 1000 eksponatami zawierająca bardzo kuriozalne buty). Przyjazd
do Rzeszowa ok. godz. 24.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

069/19

01.05 - 04.05.2019 r.

930 zł*, 960 zł

070/19

15.08 - 18.08.2019 r.

930 zł*, 960 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 390 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami) w Mikulovie
lub w okolicy, 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 oraz inne obligatoryjne opłaty 70 EUR/os. oraz 400
CZK/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
3

Austria - Słowacja
2

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Bratysława - zwiedzanie miasta: zamek bratysławski
- panorama miasta i Dunaju ze wzgórza zamkowego, katedra św. Marcina, ratusz, Pałac Prymasowski, Pałac Grassalkovichów - siedziba prezydenta Słowacji,
starówka. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Wiednia (UNESCO) - zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: spacer starówką: katedra św. Szczepana, Hofburg - zimowa
rezydencja Habsburgów, kościół kapucynów, czas wolny. Przejazd: Ringstrasse
- reprezentacyjny bulwar miasta, Opera Wiedeńska, muzea Historii Sztuki i Przyrody (ew. zwiedzanie indywidualne w czasie wolnym), parlament, ratusz, uniwersytet. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia, c.d. zwiedzanie
miasta m.in.: wzgórze Kahlenberg- przepiękna panorama miasta, miejsce
rozpoczęcia odsieczy wiedeńskiej, kościół z kaplicą Jana III Sobieskiego, Pałac
Schönbrunn (UNESCO) i ogrody (m.in. apartamenty legendarnej cesarzowej Sissi oraz jej męża Franciszka Józefa), zespół pałacowo - parkowy Belvedere - spacer po wspaniałym ogrodzie w stylu francuskim. Planowany wyjazd z Wiednia
ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 21.00, Rzeszów ok. godz. 1.00.

3

Bratysława i Wiedeń
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami) w Wiedniu/
Bratysławie lub w okolicy: Wiednia, Bratysławy, 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.

TERMIN

CENA

061/19

02.05 - 04.05.2019 r.

750 zł

062/19

21.06 - 23.06.2019 r.

750 zł

063/19

12.07 - 14.07.2019 r.

730 zł*, 750 zł

064/19

12.08 - 14.08.2019 r.

730 zł*, 750 zł

065/19

13.09 - 15.09.2019 r.

730 zł*, 750 zł

066/19
11.10 - 13.10.2019 r.
700 zł
*Członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

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 - 10 PLN/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Bułgaria
1

NR IMPREZY

w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Neseberu (UNESCO) - starożytne miasto na półwyspie, pełne cerkwi i tradycyjnego budownictwa bułgarskiego, rejs statkiem,
przejazd przez kurort Słoneczny Brzeg. Popołudniowy czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień: przejazd przez Słowację, Barwinek, planowany przyjazd do Rzeszowa
ok. 6.00.

9

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 7 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach (pokoje
2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań, 7 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 oraz inne obligatoryjne opłaty 40 EUR/
os. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Złote wybrzeże

NR IMPREZY

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00. 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 Koronacyjna – miejsce
koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniejszych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Bułgarii, zakwaterowanie w okolicach miejscowości Złote Piaski. Obiadokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie skalnego Monastyru Aładża, przejazd do Warny –
zwiedzanie centrum: rzymskie termy, katedralna cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, bulwary nadmorskie, mauzoleum króla Warneńczyka. Pobite Kamyni (tzw. Kamienny
Las) – zwiedzanie wyjątkowej formacji skalnej. Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Bałczik – ogród botaniczny, pałac rumuńskiej królowej Marii,
przejazd na Przylądek Kaliakra - owiany legendami i historią półwysep. Przejazd

4

TERMIN

CENA

143/19
24.08 - 01.09.2019 r.
1670 zł*, 1690 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 690 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Białoruś

1

Płuca Europy

7

Program:

i obdarzone prawem Magdeburskim przez królową Bonę – zwiedzanie muzeum
ziemi poleskiej połączone z występem zespołu folklorystycznego. Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd do Polski, po drodze zwiedzanie Kosowa Poleskiego, miejsca związanego z Tadeuszem Kościuszko, krótki postój w Różanie - ruiny pałacu Sapiehów. Przekroczenie granicy. Na trasie przejazdu zorganizowana
będzie przerwa na posiłek. Powrót do Polski ok. godz. 14.00, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.30.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Białoruś do Grodna, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Grodna – dom Elizy
Orzeszkowej, zabytkowa część miasta: kościoły, cerkwie, zamki. Bohatyrowicze
- wciąż żywe dzięki mieszkającym do dziś potomkom bohaterów powieści Elizy
Orzeszkowej, odwiedziny mogiły Jana i Cecylii (ew. Korczyna, mogiły powstańców styczniowych). Żyrowice - prawosławny zespół klasztorny (Sanktuarium
Maryjne). Przyjazd do Baranowicz wieczorem. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd do Miru – jeden z najwspanialszych zachowanych
zamków (UNESCO) na Kresach, pierwowzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków. Przyjazd do Nowogródka, wizyta w muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza.
Odpoczynek nad Świtezią - jeziorem mitycznym opisanym w balladzie Adama
Mickiewicza „Świtezianka”. Rosną tu rzadkie i reliktowe rośliny. Przyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przyjazd do Mińska – zwiedzanie stolicy Białorusi m.in.:
Cmentarz Kalwaryjski, Biblioteka Narodowa. Ślepianka - majątek Radziwiłłów
do połowy XVII w., Dom Abrampolskiego 1913 r., kościół św. Szymona i św. Heleny zw. „czerwonym kościołem”, katedra, cerkiew św. Piotra i Pawła, dawny dwór
Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki,
Wyspa Łez. Czas wolny. Powrót do Baranowicz. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Nieświeża – niegdyś siedziby
rodu Radziwiłłów, z ocalałym do naszych czasów zamkiem, otoczonym pięknym
parkiem i jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem barokowym, wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; podziemia kościoła
kryją prochy Radziwiłłów oraz siostry Jana III. Zwiedzanie posiadłości Radziwiłłów, kościoła farnego i zabytkowej części Nieświeża. Przejazd do Pińska, rejs
statkiem po Pinie i Prypeci. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Pińsk - pierwsze wzmianki o Pińsku pochodzą z ruskiego
latopisu z roku 1097, zaś dwieście lat później włączony został do Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Zwiedzanie miasta m.in.: Kościół i klasztor franciszkanów,
Dom Kapuścińskiego. Wyjazd do Łahiszyna - Sanktuarium Maryjne – Matki Bożej Królowej Polesia. Przejazd do Motola - miasteczko, które zostało założone

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

054/19

13.07 - 19.07.2019 r.

1460 zł*, 1480 zł

055/19

19.08 - 25.08.2019 r.

1460 zł*, 1480 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 600 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 6 noclegów (hotel **/*** oraz Dom Pielgrzyma) w pokojach 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): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 60 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Do świątyń prawosławnych należy zabrać
odpowiedni strój: nakrycie głowy i długa spódnica (Panie) oraz długie spodnie
(Panowie), koszulka – bluzka z dłuższym rękawem.
Wiza: szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną na ok.
30 dni przed rozpoczęciem wycieczki; uczestnicy zobowiązani są dostarczyć
dokumenty potrzebne do otrzymania wizy białoruskiej: paszport (ważny co
najmniej 3 miesiące, 2 strony wolne), wypełniony i osobiście podpisany formularz wizowy, 1 zdjęcie [wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na
wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe)]. Koszt wizy grupowej + pośrednictwo 90 zł.

5

Chorwacja

Słoneczna Dalmacja

2

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez Słowację, Węgry. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przyjazd do Plitvic - spacer po Parku Narodowym Plitvickie
Jeziora (UNESCO) obejmującym 16 szmaragdowo-turkusowych jezior połączonych 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 zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

8

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

110/19

27.04 - 04.05.2019 r.

1570 zł

187/19

22.06 - 29.06.2019 r.

1650 zł

111/19

07.09 - 14.09.2019 r.

1590 zł*, 1630 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 650 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 85 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/os.

3 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.
4 dzień: śniadanie, Split - zwiedzamy m.in.: Pałac Dioklecjana, Katedra św. Dujama, świątynia Jupitera, Trogir - miasteczko atrakcyjnie położone na niewielkiej
wyspie zwane „Chorwacką Wenecją”, Veprice - Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

Wycieczki fakultatywne: całodzienny rejs statkiem (z grillowaną rybą, winem,
rakiją) stanowi koszt dodatkowy 25 EUR/os.

5 dzień: śniadanie, Dubrownik (UNESCO), gdzie każdy budynek jest zabytkiem:
Pałac Rektorów, Stradun, mury miejskie, klasztor franciszkanów z najstarszą
czynną apteką z 1317 r., Pałac Sponza, Słup Orlanda, katedra NMP, kościół św.
Błażeja – patrona miasta, studnia Onufrego. Ston - najdłuższy ciąg fortyfikacyjny
w Europie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Mostaru zwiedzanie: starówka Kujundziluk, meczet, dom Biśćevića. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Medjugorje - Góra
Objawień (bez wyjścia), kościół św. Jakuba. Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry.
8 dzień: przejazd przez Słowację do Polski. Planowany powrót do Rzeszowa ok.
godz. 8.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3 os. z łazienkami) - zakwaterowanie np.: na Riwierze Makarskiej, na Wybrzeżu Dalmatyńskim, ew. okolice Medjugorje (ostatni nocleg), 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.

6

Czarnogóra

1

Bałkańska perełka

9

Program:

góry, 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.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez: Serbię, Węgry.
9 dzień: przejazd przez Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz.
12.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd przez: Słowację, Węgry, Serbię. Obiadokolacja,
nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, kontynuowanie jazdy. Przejazd Kanionem
Moraca, Monastyr Moracy. Podgorica – przejazd przez stolicę, przejazd wzdłuż
Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie – największego na Półwyspie Bałkańskim. Zakwaterowanie okolice Baru, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, rejs statkiem na zamkniętą plażę – całodniowy pobyt nad morzem. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka: taras widokowy nad wyspą św. Stefana (panorama), 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)- wieczorne zwiedzanie miasta, położone nad Zatoką Kotorską porównywaną często do
krajobrazu norweskich fiordów, spacer po starym mieście otoczonym murami
obronnymi: Brama Morska, wieża zegarowa, katedra romańska św. Tripuna (zewnątrz), 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 Adriatyckim - Wyspy Matki Boskiej na Skale, gdzie w miejscu znalezienia obrazu na wystającej 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, wycieczka: czas wolny - plażowanie. Dla chętnych fakultatywnie wycieczka do Albanii: Tirana - zwiedzanie: Plac Skanderbega, Meczet
Ethem Beja, Piramida (zewnątrz) - dawne muzeum Envera Hodży, Kruja - zamek
Skanderbega (zewnątrz), bazar - czas wolny (możliwość zakupienia pamiątek),
Szkodra - kościół katedralny św. Stefana. Powrót w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Bar – spacer wzdłuż wybrzeża - największego portu Czarno-

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

057/19

27.04 - 05.05.2019 r.

1560 zł

058/19

06.07 - 14.07.2019 r.

1690 zł

059/19

27.07 - 04.08.2019 r.

1690 zł

087/19

17.08 - 25.08.2019 r.

1690 zł

060/19
21.09 - 29.09.2019 r.
1580 zł
Wpisowe w kwocie 680 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 60 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Parasol z dwoma leżakami na plaży - 5 EUR/dz. (dla chętnych).
Wycieczki fakultatywne:
wycieczka do Albanii - 40 EUR/os. (wycieczka realizowana przy min. 25 os.).
Rejs po Zatoce Kotorskiej - 25 EUR/os. (wycieczka realizowana przy min. 25 os.).
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Czechy
2

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 spaceru
po świątecznie udekorowanych uliczkach i placach miasta oraz uczestnictwo
w Jarmarku Świątecznym; wydarzeniu artystycznym i kulinarnym wprowadzającym w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Obiadokolacja w restauracji staromiejskiej. Wieczorne pożegnanie z przedświąteczną Pragą; rejs statkiem po Wełtawie. Powrót do hotelu, nocleg.

4

4 dzień: śniadanie, przejazd przez Brno do Ołomuńca. Zwiedzanie miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce” z Kolumną św. Trójcy (UNESCO), zegara astronomicznego na wieży ratuszowej, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. 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 orzechami czy też trdelníków. Wszystko to w pięknie przystrojonych drewnianych chatkach w sąsiedztwie dużej, błyszczącej tysiącami
światełek żywej 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).

Adwentowy Jarmark w Pradze

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

009/19
05.12 - 08.12.2019 r.
680 zł
Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 22.00. Przejazd trasą: Kraków – Katowice - Ostrawa - Ołomuniec – Brno do Pragi.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 2 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 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.

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

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 400 CZK/
os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą
posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Czechy

Muzeum Wojtostwa (poznanie zwyczajów i tradycje ludowych, kolekcja dawnych powozów i bryczek) Przejazd do Štramberka z zespołem murowanych
i drewnianych domów o konstrukcji zrębowej. Nad miastem i mocno pochylonym rynkiem góruje zalesione wzgórze z pozostałościami zamku Štramberk
oraz zachowaną wieżą o nazwie Trúba. Czas wolny na degustację piwa z miejscowego piwowaru oraz lokalnego specjału - „štramberskich uszu”. Powrót
przez Ostravę (przejście graniczne godz.18.00), Katowice, Kraków do Rzeszowa
ok. godz. 22.30.

2

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

085/19

14.12 - 15.12.2019 r.

470 zł

Wpisowe w kwocie 190 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 1 nocleg w hotelu*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 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): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 600 CZK/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Adwentowy Jarmark
na Wołoszczyźnie
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava do miasta Rožnov pod Radhoštem. Pobyt na jarmarku bożonarodzeniowym rokrocznie odbywającym się na terenie rožnovskiego skansenu – świąteczne stragany, kolędnicy, zwyczaje i wyroby ludowe. To najstarsze i największe Muzeum w Przyrodzie
w środkowej Europie, które tworzą trzy samodzielne areały; Drewniane miasteczko, Wieś wołoska i Dolina młyńska. Zapoznanie się z zapomnianymi, tradycyjnymi
rzemiosłami, sztuką i zwyczajami ludowymi mieszkańców Wołoszczyzny Morawskiej ukrytymi w licznych wołoskich drewnianych budynkach. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja (możliwość skorzystania z wyjątkowej atrakcji - piwnego
SPA w rożnowskim piwowarze), nocleg.
2 dzień: śniadanie, Kopřivnice - zwiedzanie Muzeum Tatry ze wspaniałymi
eksponatami. Zobaczymy między innymi luksusowe limuzyny z lat 30-tych XX
wieku, samochody wyścigowe i ciężarowe (m.in. pierwszy samochód ciężarowy
z drewnianym nadwoziem). Zwiedzanie Muzeum - Willa Szustali (bogata kolekcja
artystycznej majoliki, ceramiki oraz zdobionych pieców kaflowych). Zwiedzanie
8

Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Kraków, Katowice, Ostrava do
Morawskiego 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 Hradczanami; klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów,
Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita.
Czas wolny, 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. Wieczorny rejs statkiem po Wełtawie. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO) - Królewski Trakt; 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 (dla chętnych możliwość udziału we mszy św. w j. polskim),
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.
NR IMPREZY

TERMIN

048/19

21.06 - 23.06.2019 r.

740 zł

049/19

19.07 - 21.07.2019 r.

690 zł*, 710 zł

050/19

13.09 - 15.09.2019 r.

690 zł*, 710 zł

051/19

18.10 - 20.10.2019 r.

680 zł

1

CENA

Praga 3 dni
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.

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 800
CZK/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Czechy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd trasą: Rzeszów, Kraków, Katowice,
Ostrava, Ołomuniec, Brno do miasta Telč (UNESCO). Zwiedzanie jednego
z najpiękniejszych miast Republiki Czeskiej nazywanego również Morawską
Wenecją, będącego prawdziwą perłą regionu Południowe Morawy. Zwiedzanie renesansowego zamku będącego rekonstrukcją byłej królewskiej
twierdzy wodnej, zdobionego w stylowe sale z kasetonowymi drewnianymi sufitami. Spacer po wyjątkowo urokliwym rynku z kompleksem domów
renesansowych i barokowych, bogato ozdobionych szczytami i arkadami.
Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Rožmberk – zwiedzanie średniowiecznego zamku rodziny Rožmberków, przebudowanego w XIX wieku
w duchu romantycznego gotyku. Zwiedzanie „klejnotu” wśród miast Republiki Czeskiej - Czeskiego Krumlova (UNESCO), który w swej bogatej historii pełnił rolę rezydencji najpotężniejszych rodów szlacheckich w państwie.
Zwiedzanie drugiego w Czechach największego kompleksu budowli grodzkich i zamkowych, wybudowanego majestatycznie na członowej skale, nad
doliną rzeki Wełtawy. Zwiedzanie zamku należącego ze względu na poziom
architektoniczny, tradycję kulturową i wielkość, do najznakomitszych zabytków środkowej Europy. Obiadokolacja, wieczorny spacer malowniczymi
uliczkami średniowiecznego miasteczka. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Hluboka nad Wełtawą, gdzie na
wzgórzu wybudowano baśniowy, neogotycki pałac - siedzibę rodu Schwarzenbergów. Zwiedzanie urządzonych z przepychem sal reprezentacyjnych
z rzeźbioną boazerią, kasetonowymi sufitami, eleganckimi stylowymi meblami, kryształowymi żyrandolami i bogatymi zbiorami malarstwa, srebra,
porcelany i gobelinów. Przejazd do miasta Jindřichov Hradec - zwiedzanie
trzeciego co do wielkości w Republice Czeskiej kompleksu pałacowego. Pierwotnie gotycki zamek przebudowany został w XVI wieku na renesansową
rezydencję zdobioną cennymi, gotyckimi obrazami i okazałym barbakanem.
Przejazd do zabytkowego, górniczego miasta - Kutna Hora. Zwiedzanie
ossuarium - Kaplica Czaszek oraz gotyckiej Katedry św. Barbary. Spacer uliczkami historycznej Starówki - architektonicznego klejnotu o znaczeniu europejskim (UNESCO). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do jednego z piękniejszych miast – Litomyśla; miasta renesansu i muzyki, znanego również z tego, że przez jego podłużny rynek prowadziła droga łącząca Czechy i Morawy. Zwiedzanie XVI
wiecznego renesansowego zamku (UNESCO). To tam właśnie w roku 1824
w miejscowym browarze urodził się znany kompozytor Bedřich Smetana
(autor czeskiej opery narodowej). Przejazd do Bouzova; zwiedzanie jednego
z najpiękniejszych w czeskim kraju, romantycznego - neogotyckiego zam-

3

4

4

Szlakiem zamków do perły
średniowiecza - Czeskiego Krumlova
ku stojącego wśród lasów, który jest bardzo popularny wśród filmowców z Czech
i zagranicy. Przejazd przez Ołomuniec, Ostrawę (przejście graniczne ok.19.30) do
Rzeszowa - planowany przyjazd w późnych godzinach nocnych (ok. godz. 24.00).
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

067/19

27.06 - 30.06.2019 r.

870 zł*, 890 zł

068/19
19.09 - 22.09.2019 r.
870 zł*, 890 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelach /**/*** lub pensjonatach (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): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 1300 CZK/ os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny
dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
9

Czechy
2

wolny, dzielnica żydowska „Jozefov” z unikatowym cmentarzem i synagogami.
Spacer nabrzeżem Wełtawy na XIV wieczny, kamienny Most Karola. Obiadokolacja w restauracji na Starówce. Zwiedzanie Placu Wacława z pomnikiem patrona kraju i Muzeum Narodowym. Wieczorny rejs statkiem po Wełtawie. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi: dzielnica Mała Strona z Hradczanami;
klasztor na Strahowie, Plac Loretański z Loretą i Pałacem Czerninów, Plac Hradczański z Pałacem Arcybiskupim, Zamek Praski z katedrą św. Wita, czas wolny.
Zwiedzanie barokowej dzielnicy; Plac Malostranski z perłą praskiego baroku kościół św. Mikołaja, Kościół Karmelitański, ściana J. Lennona, mostek zakochanych, nabrzeże Wełtawy. Spacer po ogrodzie hrabiego Waldsztajna. Regionalna
obiadokolacja w stylowej restauracji, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd z Pragi do Polski ok. godz. 8.30. Przejazd do Morawskiego krasu k/Brna - zwiedzanie Jaskini Punkwiowej z urokliwą Przepaścią
Macochy (spływ łódkami korytem rzeczki Punkwi). Przyjazd do Rzeszowa ok.
godz. 24.00.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

046/19

01.05 - 04.05.2019 r.

870 zł*, 890 zł

047/19

15.08 - 18.08.2019 r.

870 zł*, 890 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Złota Praga
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd trasą: Rzeszów, Kraków, Katowice, Ostrava do
Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie pięknej
Starówki z zabytkiem „UNESCO” - Kolumną św. Trójcy, zegara astronomicznego na
wieży ratuszowej, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd przez Brno do Pragi - zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pragi (UNESCO): Królewski Trakt - Stare Miasto;
Plac Republiki z Wieżą Prochową i perłą secesji - Domem Miejskim, Uniwersytet Karola, Teatr Operowy, Rynek Staromiejski z ratuszem i zegarem Orloj. Czas

Czechy

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje w tym jedna regionalna (muzyka na
żywo, czeskie specjały kulinarne oraz piwo lub wino), 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 obiadokolacji
oraz inne obligatoryjne opłaty 1300 CZK/os. Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

nie specjalnym autobusem, z którego pokładu ogląda się zwierzęta. Zwiedzanie
Twierdzy Stachelberg (olbrzym na progu Karkonoszy) – jednej z największych
twierdz w Republice Czeskiej. Przejazd do Jańskich Łaźni gdzie przed rokiem
powstała ścieżka ponad koronami drzew - drewniana 45 m wieża widokowa
(zejście lub zjazd 50 m spiralną rurą w dół). Ma ona długość ponad 1300 metrów
i jako jedyna na świecie prowadzi gości również do podziemia; interaktywna
ekspozycja przedstawia mikroświat gleby, od korzeni po najmniejsze zwierzątka. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Narodowego rezerwatu przyrody „Skały Adrszpasko- Teplickie”, atrakcji turystycznej na skalę europejską. Wędrówka przez
głębokie i chłodne skaliste wąwozy, zdobione pięknymi formami skalnymi
o niepowtarzalnych kształtach, wieloma jeziorkami oraz przejażdżka łodziami
spacerowymi po jeziorku utworzonym przez rzekę Metuję. Przejazd do Broumova gdzie wyrabiane jest oryginalne piwo Opat nawiązujące swoją nazwą
do dawnych założycieli browaru - zakonu benedyktynów. Zwiedzanie browaru
połączone z degustacją piwa. Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów w Broumovie, którego wspaniała kolekcja rzeźb zdobiąca taras i portal bocznego wejścia
do kościoła przyciąga uwagę każdego turysty. Zwiedzanie wnętrza z kościołem
św. Wojciecha, piękną biblioteką oraz refektarzem, którego najcenniejszym eksponatem jest unikatowa replika Całunu Turyńskiego z 1651 roku (to jedyna kopia Całunu w Europie na północ od włoskich Alp). Powrót przez Kudowę Zdrój,
Katowice, Kraków do Rzeszowa ok. godz. 24:00.

3

Czechy Wschodnie
- zabytki pogranicza

NR IMPREZY

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Kudowę Zdrój do
Nowego Miasta nad Metują. Zwiedzanie pięknego zamku, który słynie z nietradycyjnych pomieszczeń zamkowych (unikalna kuchnia w stylu secesyjnym),
a ozdobiony jest sztukateriami i malowidłami stropowymi z motywami zaczerpniętymi z mitologii greckiej i rzymskiej. Spacer po krytym, drewnianym moście
do ogrodów zamkowych, pomnik słynnego kompozytora B. Smetany. Zwiedzanie
unikalnego kompleksu barokowego w Kuks, którego otaczające rzeźby oszałamiają swym pięknem i ilością. Przejazd do Trutnova - zwiedzanie Starego Miasta
wraz z otoczonym renesansowymi i barokowymi kamieniczkami malowniczym
Rynkiem Karkonosza. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do unikalnego, jednego z największych w Czechach
ogrodów zoologicznych w mieście Dvůr Králové nad Labem. Największą jego
atrakcją jest Afrykańskie Safari, gdzie na kilkunastu hektarach biegają liczne zwierzęta kopytne: różnego rodzaju antylopy, bawoły, zebry. Znajduje się tutaj jedna
z najważniejszych na świecie hodowli afrykańskich zwierząt kopytnych. Zwiedza10

TERMIN

CENA

071/19
05.07 - 07.07.2019 r.
690 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 2 noclegi w hotelu/pensjonacie **/*** (pok. 2 i 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 2 śniadania, 2 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 oraz inne obligatoryjne opłaty 1300 CZK/
os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Czechy - Niemcy

4

Szwajcaria Saksońska i Czeska
oraz Drezno

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Kraków, Katowice, Wrocław, Jelenią Górę
do Harrachova - słynnego ośrodka sportów zimowych w Karkonoszach. Wizyta
w Hucie szkła - wyjątkowa okazja przyjrzenia się pracy szklarzy, procesowi powstawania pięknych ozdób szklanych. Przejazd do Jablonca nad Nisą - zwiedzanie
Muzeum szkła i biżuterii (możliwość zakupu biżuterii w tutejszym sklepie firmowym). Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Szwajcarii Saksońskiej. Bastei wspaniały widok 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 piaskowca) znajdującą się na naszym kontynencie. Spływ łodziami malowniczym
przełomem rzeki Kamenice - głęboką doliną rzeczną wyżłobioną erozyjną działalnością rzeki, w mezozoicznych warstwach kredowych piaskowców środkowego
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, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Drezna, zwiedzanie „miasta baroku”: spacer po
Starówce, Zwinger - architektoniczny klejnot miasta. Powrót do kraju przez Zgorzelec, Legnicę, Katowice, Kraków. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz.
03.00 (dnia następnego).

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

052/19

26.06 - 29.06.2019 r.

870 zł*, 890 zł

053/19

18.09 - 21.09.2019 r.

870 zł*, 890 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 360 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pok. 2 i 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):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 600 CZK/
os. oraz 30 EUR/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Spacer na Prawczicką bramę wymaga dobrej kondycji! Uczestnicy wycieczki muszą posiadać
ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a także wygodne
i sprawdzone obuwie na wycieczkę pieszą.

11

Dania - Szwecja

Dwa królestwa - Kopenhaga i Malmö
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 5.00, przejazd do Torunia (UNESCO) - krótkie zwiedzanie
z przewodnikiem, obiad. Przejazd do Gdyni, wieczorne wypłynięcie promu do
Szwecji. Na promie znajdują się restauracje, sklep, bary i dyskoteka – we własnym
zakresie. Nocleg.
2 dzień: śniadanie na promie, przypłynięcie do Karlskrony w Szwecji, przejazd
przez prowincje Blekinge i Skane, następnie do Danii przez 8-kilometrowy most
Oresundsbron. Przejazd do stolicy Danii - Kopenhagi; rezydencja królewska
Amalienborg, Syrenka i zamek Christiansborg, czas wolny. Rejs po kanałach Kopenhagi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Dla chętnych Ogrody Tivoli, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Szwecji, zwiedzanie Malmö z autokaru – przejazd koło zamku, przystanek nad brzegiem morza w dzielnicy Vastra
Hamnen koło wieżowca Turning Torso. Wizyta w katedrze w Lund i spacer po najstarszej części uniwersytetu. Przejazd do Ystad – krótki spacer po starym mieście,
czas wolny. Przystanek w nadmorskiej wiosce Kaseberga - Ales stenar – tajemniczy
prehistoryczny zabytek, głazy ustawione w kształt 70-metrowej długości łodzi. Zakupy w markecie koło Karlskrony (jeżeli czas pozwoli). Powrót na terminal promowy w Karlskronie, wieczorem wypłynięcie promu. Kolacja na promie, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przypłynięcie promu do Gdyni. Przejazd do Malborka – 2
godzinne zwiedzanie zamku krzyżackiego (UNESCO). Planowany przyjazd do
Rzeszowa ok. godz. 24.00.

2

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

007/19

18.07 – 21.07.2019 r.

1350 zł*, 1380 zł

008/19

22.08 – 25.08.2019 r.

1350 zł*, 1380 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 550 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi [1 w hotelu lub hostelu w Kopenhadze (pokoje 2, 3 os.
z łazienkami), 2 noclegi na promie (kabiny 2 os.)], wyżywienie: 3 śniadania,
1 obiad, 1 obiadokolacja, 1 kolacja na promie: danie główne z jarzynką,
bufet sałatkowy + napój, 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, przejazd mostem Orresundsbron, inne
obligatoryjne opłaty 200 PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

12

Finlandia

2

Kraina Północnego Słońca

8

Program:

II nadal Wielkiemu Księstwu Fińskiemu pełne prawa autonomiczne, tu pracował
i żył twórca fińskiego hymnu – J. Ruuneberg, spacer uliczkami miasta. Przyjazd
do Helsinek - zwiedzanie miasta. Esplanadi – reprezentacyjna ulica miasta skupiająca wokół siebie najważniejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Katedrą
Luterańską, 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 Tallina ok. 24.00. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny przez Litwę, Łotwę i Estonię.
2 dzień: czas wolny na toaletę poranną, kontynuowanie podróży. Jurmała –
w połowie XIX w., powstaje pierwszy ośrodek leczniczy, kiedy to car Rosji Mikołaj
II wydał zgodę na otwarcie tu pierwszego domu kąpielowego wykorzystującego
miejscowe wody mineralne. Spacer uliczkami miasta, czas wolny nad morzem.
Przejazd do Rygi – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień: śniadanie, przejazd do Rygi (UNESCO) - zwiedzanie m.in. Starego Miasta - Zamek Ryski, katedra św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek
tzw. „Trzej Bracia”, koszary Jakuba, mury miejskie, Mała i Wielka Gildia, Conventa
Seta, kościół św. Piotra, Dom Czarnogłowych, katedra luterańska NMP, czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Tallina (UNESCO) - zwiedzanie pięknie położonej stolicy Estonii nazywanej „Perłą Bałtyku” lub „Florencją Północy”. Największe wrażenie robi Stare Miasto stanowiące jeden z najciekawszych zespołów
architektury średniowiecznej w Europie. Spacer po średniowiecznej starówce,
otoczonej potężnym systemem fortyfikacji miejskich z licznymi wieżyczkami
i basztami: zamek Toompea - obecnie siedziba parlamentu, Wieża Hermana, średniowieczny 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 katedry Luterańskiej i pałacu Kadriorg. Podziwianie z wzgórza Toompea
panoramy miasta i portu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

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

CENA

122/19

15.06 - 22.06.2019 r.

2030 zł*, 2060 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 830 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

4 dzień: śniadanie (pakiet), przyjazd do portu, przeprawa promowa do Helsinek,
przejazd do miejscowości Fiskars, gdzie znajduje się najstarsza fińska manufaktura stalowo-metalowa z XVII w.; noże, nożyczki, siekiery, łopaty z emblematem
Fiskarsa są współcześnie jednymi z najlepszych na świecie. Dojazd do Turku najstarszego miasta i pierwszej stolicy Finlandii, które było i jest ważnym ośrodkiem życia gospodarczo-kulturalnego, miasto portowe, skąd prowadzą morskie
szlaki na Bałtyk, a które ma w swojej historii polskie ślady - na tutejszym zamku
mieszkała polska księżniczka Katarzyna Jagiellonka będąc wówczas żoną księcia, a później króla szwedzkiego Jana III - zwiedzanie zamku z przewodnikiem.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, dla chętnych sauna, nocleg.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 6 noclegów w hotelach **/*** (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): bilety wstępu, lokalni przewodnicy, prom oraz inne obligatoryjne opłaty 160
EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/os.

5 dzień: śniadanie, w czasie podroży do Lahti zobaczymy leśniczówkę marszałka
Mannerheimma - legendarnego fińskiego wodza, który bohatersko porwał Finów
do walki ze Stalinem w czasie wojny zimowej 1939 -1940. Przyjazd do Lahti - stolicy sportów zimowych: wjazd na skocznię, z której można zobaczyć perspektywę
miasta oraz przeżyć dreszcz emocji, towarzyszący sportowcom w trakcie zawodów pucharu świata w skokach narciarskich. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Przejazd na przystań promową, skąd wybierzemy się statkiem parowym na wieczorny rejs po jeziorach, połączony z obiadokolacją. Powrót do hotelu, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do miasteczka Porvoo - tu, w 1863 r. car Aleksander

NR IMPREZY

13

Francja

Szampania - z wizytą u króla win

2

4

miejscowości Ay - urokliwej miejscowości szampańskiej. Przejazd malowniczymi
rejonami Szampanii do miejscowości Werzenay. Zwiedzanie latarni na ,,morzu
winnic”. Przejazd do Verdun - miejsca słynnej bitwy z I wojny światowej, gdzie zginęło ok. 1 mln żołnierzy. Wyjazd przez Niemcy w godzinach wieczornych do Polski.
4 dzień: śniadanie w restauracji na trasie przejazdu. Powrót do Rzeszowa w godzinach południowych (ok. godz. 15.00).

Szampan jest bez wątpienia najbardziej znanym winem świata! Winem
musującym, jedynym w swoim rodzaju – z jednej strony żywym, niespokojnym,
a z drugiej – wysublimowanym, eleganckim, wyważonym… Przez swą popularność
słusznie wynoszony do rangi narodowego skarbu Francji, na przestrzeni wieków został również poddany mitologizacji i urósł do rangi jednego z najwymowniejszych
symboli wszechczasów. Częsty towarzysz najdonioślejszych chwil w życiu, ukoronowanie wydarzeń największego formatu, ulubieniec sławnych i bogatych, a także nieodłączny atrybut sukcesu, szczęścia, celebracji. Zapraszamy do zwiedzenia
wspaniałych zabytków architektury połączonego z degustacją szampana wśród
niezapomnianych klimatów…

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

148/19

06.06 – 09.06.2019 r

1140 zł, 1110 zł*

149/19
13.06 – 16.06.2019 r.
1140 zł, 1110 zł*
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 460 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 2.00. Przejazd non stop przez Katowice, Zgorzelec i teren
Niemiec do Francji. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w okolicach
Metz. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Reims - zwiedzanie miasta z katedrą Notre-Dame
(UNESCO), gdzie koronowano królów Francji. Pałac Tau (UNESCO) - dawny pałac
arcybiskupi w Reims we Francji. Pełnił funkcje kwatery królów Francji podczas
uroczystości koronacyjnych, Bazylika św Remigiusza. Przejazd do Epernay; zwiedzanie Domu Szampana Mercier. Prezentacja audio- wizualna, zjazd windą 30 m
w dół do piwnic, przejazd kolejką sterowaną laserem, która zabierze nas na wycieczkę 18-kilometrowymi korytarzami ozdobionymi bogatymi płaskorzeźbami.
Podziwianie największej beczki świata (pojemność 1,6 tysiąca hektolitrów) – degustacja szampanów. Czas wolny na słynnej Avenue de Champagne, gdzie znajdują się największe Domy Szampańskie takie jak Moët et Chandon. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, poznawanie tajników produkcji szampana – zwiedzanie urokliwej Trasy Turystycznej Szampana. Wyjazd do Baslieux-sous-Châtillon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est (departament Marna). Wizyta
w Domu Szampana Mathieu Gosztyla połączona z degustacją smacznego trunku.
Przejazd do Châtillon-sur-Marne – miejscowość i gmina we Francji (region Grand
Est) z pomnikiem papieża Urbana II. Przejazd do Trélou-sur- Marne, malowniczej
wioski pomiędzy Reims, Epernay (stolica Szampana) i Château-Thierry (rodzinne
miasto Jean de La Fontaine). Ta urocza miejscowość o skromnej powierzchni 2,035
ha i niewielkiej ilości mieszkańców z wielką gościnnością otwiera swoje podwoje
na historię, turystykę, winnice i gastronomię. Zwiedzanie Domu Szampana Meteyer Pere & Fils. Przejazd do miejsca szczególnego dla szampana; miejscowości
Hautvillieres, gdzie spoczywa w tutejszym kościele Don Pierre Perignon - mnich
zakonu benedyktynów, któremu często przypisuje się odkrycie szampana. Słynna marka szampana – Dom Pérignon jest nazwana na jego cześć. Przejazd do

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 2 noclegi w hotelach typu; Premiere Classe, B&B, Campanile (pokoje
2 i 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania (w tym 2 kontynentalne),
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, degustacje oraz inne obligatoryjne opłaty 60 EUR/os. Obiadokolacje uczestnicy realizują sobie we własnym zakresie (restauracje samoobsługowe Flunche) - koszt jednego posiłku ok. 10 EUR/os. Uczestnicy wycieczki
muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 PLN/os. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany na inny dom szampański w przypadku choroby właściciela, jego wyjazdu na targi lub innych
nieprzewidzianych okoliczności. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Grecja

5

Starożytne tajemnice

10

Program:

NR IMPREZY

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Słowację, Węgry. Krótkie zwiedzanie
Belgradu „o ile czas pozwoli”. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, kontynuowanie podróży - przejazd do Skopje - krótkie zwiedzanie stolicy Macedonii m.in.: najstarsza 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, Tolo, muzeum. Przejazd na Peloponez, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Myken (UNESCO) - stolica Atrydów – słynna Brama 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 miasteczka pod Olimpem Litohoro - przejście odcinkiem wąwozu w kierunku 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. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Polski z przerwą na krótkie zwiedzanie
Salonik, przejazd przez: Macedonię i Serbię.
10 dzień: kontynuowanie podróży, przejazd przez Węgry i Słowację z przerwą
na obiad. Planowany powrót do Polski ok. godz. 9.30, Rzeszów ok. godz. 11.00.

TERMIN

CENA

072/19
07.07 - 16.07.2019 r.
2120 zł*, 2150 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 860 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 8 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami),
wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji (w tym jedna połączona z wieczorem greckim), 1 obiad na trasie powrotnej w dn. 10, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: pilot udziela wyjaśnień na całej trasie za wyjątkiem wnętrz.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy, dopłata do wieczoru greckiego oraz inne obligatoryjne opłaty 130 EUR/os. Opłata za klimatyzację w hotelu – koszt dodatkowy
ok. 6 EUR/doba/ za pokój. Leżaki oraz parasole na plaży – dostępne przy zamówieniu napoi. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/ os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
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Gruzja

Na pograniczu Europy i Azji

1

Program:

9

urokliwym ogrodzie botanicznym (XIX w.) w Batumi. Czas wolny i obiadokolacja
w restauracji w kurorcie Batumi. Wieczorny koncert przy tańczących fontannach, przejazd w miejsce 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 tureckiej stronie widać meczet z minaretem. Powrót przez Gonio i zwiedzanie twierdzy rzymskiej z II w. p.n.e. (fortecy Gonio, dawniej Apsaros), będącej legendarnym miejscem pochówku apostoła Macieja. Obiadokolacja w Batumi, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd do miasta Achalciche, które było siedzibą rosyjskiego 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 mineralnej prosto z ujęcia. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd do Achalciche, zakwaterowanie, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd do fenomenu średniowiecznego budownictwa: miasta 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. Zakwaterowanie, nocleg.
9 dzień: śniadanie w formie suchego prowiantu. O godzinie 2.30 – wyjazd na
lotnisko, 4.40 – wylot do Warszawy, 6.30 czasu polskiego – lądowanie. Planowany powrót do Rzeszowa ok. godz. 14.30 (opcjonalnie).

1 dzień: zbiórka i wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) o godz. 12.10 [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny]. Godz. 20.00 - spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Warszawa – Lotnisko Chopina), odprawa
bagażowo-paszportowa. O 22.40 wylot do Gruzji liniami LOT.
2 dzień: ok. godz 5.00 przylot do Tbilisi, transport z lotniska do hotelu, odpoczynek, 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 – Matki 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. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyprawa malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną do Stepancmindy (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
ośnieżony 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 panorama miasta oraz rzek Mtkwari i Aragwi. Wizyta w katedrze Sweti Cchoweli (XI
w.), zwanej gruzińskim Wawelem oraz słynącej z zabytkowych artefaktów religijnych i wspaniałych fresków. Czas wolny. Zwiedzanie żeńskiego klasztoru Samtawro (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 siedziby
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 IV Budowniczego, gruzińskiego Kazimierza Wielkiego. Wyprawa
do zjawiskowej Jaskini Prometeusza. Przejazd nad Morze Czarne. Spacer po

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

184/19

22.09 - 30.09.2019 r.

4070 zł*, 4130 zł

185/19

19.10 - 27.10.2019 r.

3940 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 1650 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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: 7 śniadań (w tym 1
w formie suchego prowiantu), 7 obfitych obiadokolacji z winem (przeważnie
w lokalnych restauracjach), wejścia do wszystkich obiektów objętych opłatami, oprócz Muzeum Stalina w Gori, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (30.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
16

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. Dodatkowo
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, podręcznego, nadbagażu, bagażu dodatkowego i opłatach dostępne są na stronie internetowej:
https://www.lot.com/pl/pl/bagaz

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Koszt dodatkowy stanowią: napoje
oraz napiwki. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN/os.
Podane przez państwa imiona i nazwiska muszą być zgodne z danymi
w dowodzie osobistym/paszporcie.
Opłaty opcjonalne (koszt dodatkowy): transfer: Rzeszów - Warszawa Rzeszów - 150 zł/os.

Irlandia - Wielka Brytania

Program:
1 dzień: godz. 13.30 spotkanie na lotnisku w Rzeszowie, odprawa. Przelot
do London-Stansted liniami RYANAIR. Przejazd do Windsor - zwiedzanie
zamku Windsor, letniej rezydencji Elżbiety II. Przejazd do Southampton, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Salisbury - wizyta w jednej z najpiękniejszych katedr w stylu gotyku angielskiego, przejazd do Stonehenge (UNESCO) - zwiedzanie megalitycznej budowli, przejazd do Bath (UNESCO) - wizyta w rzymskich łaźniach, spacer do mostu Pulteney. Przejazd do Conwy,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Holyhead, rejs promem do Irlandii do Dublina - zwiedzanie: Trinity College, Bank of Ireland, City Hall, katedra św. Patryka
- wizyta w destylarni whiskey Old Jameson. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczór w pubie The Mezz TempleBar przy szklance Guinnessa i irlandzkiej muzyce. Przejazd do hotelu komunikacją miejską lub spacer, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Derry (Londonderry - Irlandia Północna) –
zwiedzanie miasta konfliktu katolicko-protestanckiego: Muzeum Wolnego
Derry, dzielnica Bogside, ogromne murale z czasów dominacji IRA. Przejazd
do Bushmills - spacer do bazaltowej Grobli Olbrzyma (oryginalna bazaltowa
formacja skalna, jeden z piękniejszych cudów natury w Europie nad Morzem
Irlandzkim). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Belfastu: Donegall Square z ratuszem, „Złota
Mila” z budynkiem opery, zabytkowy Crown Liquor Saloon. Przejazd przez
„dzielnicę podziałów” - Falls rejs promem do Cairnryan-Stranraer w Szkocji.
Przejazd do Stirling, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie jednej z największych twierdz szkockich Stirling, przejazd stolicy Szkocji - zwiedzanie Edynburga: zamek spacer
„Królewską Milą”, katedra St.Giles. Powrót do Stirling obok Forth Bridges
(jednego z najdłuższych i najstarszych mostów kolejowych Europy - 1823m).
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Blair Castel - zwiedzanie siedziby księcia
Atholl (jedyna prywatna armia w Europie), przejazd do Loch Ness Center
w Drumnadrochit, wizyta w Loch Ness Center (film w j. pol. o słynnej Nessie),
rejs po Loch Ness do zamku Urquhart - powrót do Stirling. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do York - zwiedzanie: katedra Minster - oraz
rekonstrukcji wioski Wikingów - z X w. Jorvik Viking Center, Muzeum Kolejnictwa (rakieta Stevensona). Spacer po centrum Yorku. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, przejazd do Stratford-upon-Avon, miasta Williama Szekspira - zwiedzanie: dom Szekspira i Holy Trinity Church, nagrobek pisarza.
Spacer po starówce. Przejazd do Oxfordu - zwiedzanie Christ Church College
- najstarszego kolegium uniwersytetu, spacer po centrum miasta: biblioteka
Bodleyan, teatr Sheldonian, obiadokolacja w Oxford. Przejazd do Londynu,
zakwaterowanie w hotelu. „London by Night“, BUS Westminster Abbey, Haus
of Parliament, Big Ben, Whitehall, Downing Str.10, Trafalgar Square, Tower of
London. Powrót do hotelu, nocleg.
10 dzień: śniadanie, zwiedzanie Londynu: wizyta w Westminster Abbey,
zwiedzanie Tower of London, (klejnoty koronne). Transfer do London-Stansted Airport, odprawa na lotnisku London-Stansted. O godz. 18.00 wylot liniami RYANAIR do Rzeszowa. Przylot do Rzeszowa ok. 21:30.

2

10

Zielone wyspy
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

182/19

08.07 - 17.07.2019 r.

3280 zł

Wpisowe w kwocie 1500 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: Cena nie zawiera biletów lotniczych. Koszt przelotu grupowego kształtuje się na poziomie ok. 900-1300 zł. Bilety zostaną zakupione przez biuro PTTK
po potwierdzeniu imprezy. Potwierdzenie bądź odwołanie imprezy nastąpi
najpóźniej na 2 miesiące przed planowaną datą podróży.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy, bilety komunikacji miejskiej oraz inne obligatoryjne opłaty 40 EUR/os. oraz 200 GBP/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać
ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN/os.
Opłaty opcjonalne (koszt dodatkowy): dopłata do dodatkowego bagażu
rejestrowanego: 81x119x119cm, max waga 20 kg - 210,00 zł/os/obie strony
lub/i bagaż o wymiarach 55x20x40cm, max waga 10 kg (np. na kółkach) - 77
zł/os/obie strony. Dokładne przepisy dotyczące bagażu na stronie Ryanair;
www.ryanair.com

Świadczenia zawarte w cenie: Opieka pilota, przejazdy komfortowym
autokarem (klimatyzacja, wc, barek, wideo) po terytorium Anglii, Walii, Irlandii i Szkocji, przeprawy promami lokalnymi na trasie: Holyhead-Dublin,
Belfast-Stranraer, zakwaterowanie w hotelach **/*** (pokoje 2 os. z łazienkami), wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Informacje odnośnie bagażu: Pasażer może zabrać (w cenie biletu)
na pokład samolotu jeden mały bagaż podręczny - miękka torbę, która
zmieści się pod siedzeniem przed pasażerem. Torba musi zamykać się
w wymiarach 40x20x25cm. Przykłady obejmują torebkę, torbę na laptopa
i mały plecak. Nie można tej torby umieścić w luku nad głową.

17

Litwa
1

2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Wilna (UNESCO) m.in.: katedra z kaplicą królewską, kościół św. Anny, muzeum A. Mickiewicza, Ostra Brama, kościół św. Teresy,
cerkiew św. Ducha, Uniwersytet Wileński, pałac prezydencki, ulica Zamkowa,
barokowy 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
Litewskich, położonego na jeziornej wyspie, otoczonego murem i okrągłymi
basztami, czas wolny – możliwość zakupów i spożycia kibinów (karaimskie
pierożki z mięsem). Druskienniki - spacer z krótkim zwiedzaniem uzdrowiska.
Przejazd do Polski. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, rejs statkiem (ok. 1,2 godz.) „Szlakiem Jana Pawła II” (Port
Augustów - Jez. Necko - Jez. Białe - Śluza Przewięź - Studzieniczna). Planowany
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

134/19

29.04 - 02.05.2019 r.

860 zł

135/19

10.08 - 13.08.2019 r.

790 zł*, 810 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 320 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi [2 noclegi w hotelu /**/*** w Wilnie lub okolicy (pokoje 2,3
os z łazienkami), 1 nocleg w hotelu po stronie Polskiej (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.

Wilno - Troki - Kowno
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.30. Przejazd do Wilna trasą: Kowno – zwiedzanie miasta
m.in.: zamek, ratusz, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna. Przejazd w miejsce
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia
2

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi oraz inne obligatoryjne opłaty 20 EUR/os., rejs statkiem 30 PLN/os. Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

żenie robi Stare Miasto stanowiące jeden z najciekawszych zespołów architektury średniowiecznej w Europie. Spacer po średniowiecznej starówce, otoczonej
potężnym systemem fortyfikacji miejskich z licznymi wieżyczkami i basztami:
zamek Toompea - obecnie siedziba parlamentu, Wieża Hermana, średniowieczny 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
katedry 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 Helsinek – zwiedzanie miasta. Esplanadi – reprezentacyjna ulica miasta skupiająca
wokół siebie najważniejsze budowle i instytucje. Plac Senacki z Katedrą Luterańską, 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 Tallina ok. 24.00. Powrót
do hotelu na nocleg.
6 dzień: śniadanie, Kieś – zwiedzanie zamku gotyckiego. Przejazd do krainy
Liwonii – Park Narodowy Gauja zw. Łotewską Szwajcarią; spacer wzdłuż PN do
Turaidy (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.

7

Kraje Nadbałtyckie

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

042/19

28.04 - 04.05.2019 r.

1420 zł*, 1440 zł

Program:

043/19

30.06 - 06.07.2019 r.

1390 zł*, 1410 zł

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 22.00, przejazd nocny.
2 dzień: przekroczenie granicy, 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 Chrystusa. 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 – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Ryga (UNESCO) - zwiedzanie m.in. Starego Miasta - Zamek
Ryski, katedra św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, koszary Jakuba, mury miejskie, Mała i Wielka Gildia, Conventa Seta, kościół
św. Piotra, Dom Czarnogłowych, katedra luterańska NMP, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Tallina (UNESCO) - zwiedzanie pięknie położonej
stolicy Estonii nazywanej „Perłą Bałtyku” lub „Florencją Północy”. Największe wra-

044/19

11.08 - 17.08.2019 r.

1390 zł*, 1410 zł

045/19

15.09 - 21.09.2019 r.

1390 zł*, 1410 zł
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*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 560 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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 80
EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- 10 PLN/os.

Malta

5

Wyspa błękitu

2

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 03.00 [wariant opcjonalny – dodatkowo płatny]. Godz. 07.00 - spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Kraków - Balice), odprawa bagażowo-paszportowa. Przelot na Maltę liniami RYANAIR. Zwiedzanie Malty: przejazd do portu
Marsaxlokk -wizytówka Malty, spacer wśród łodzi rybackich zwanych „luzze”, oczy
Ozyrysa, (namalowane na burtach zapewniają dobry połów), przejazd do Błękitnej
Groty, rejs łodziami do Groty, (Uwaga! Rejs uzależniony jest od stanu morza). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja (opcjonalnie), nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Hagar Qim (UNESCO), zwiedzanie kompleksu
świątyń sprzed 4 tys. lat, przejazd wzdłuż klifów Dingli (panorama), przejazd do
Rabat - wizyta w Katakumbach św. Pawła. Przejazd do dawnej stolicy Malty – Mdina zwana „cichym miastem” - spacer po pełnym tajemniczego klimatu starym mieście do średniowiecznej cytadeli. Powrót do hotelu, kolacja (opcjonalnie), nocleg.
3 dzień: śniadanie, spacer lub przejazd lokalną komunikacją do Qawra Point
Beach (typowe wybrzeże Malty i uszkodzony statek leżący na burcie), spacer po
skałkach (konieczne buty turystyczne!), spacer do Aquarium - wstęp dla chętnych,
spacer do Bird Park (flamingi, żurawie, sokoły i kangury na wolności). Powrót do
hotelu, kolacja (opcjonalnie), nocleg.
4 dzień: śniadanie, rejs katamaranem Sea Adventure na wyspę Comino - czas
wolny w Błękitnej Lagunie, możliwość kąpieli. Rejs na wyspę Gozo: przejazd autokarem do Victoria - Rabat, stolicy wyspy – spacer po starym mieście do średniowiecznej cytadeli i katedry NMP. Przejazd do Zatoki Dwejra, gdzie było Błękitne
Okno - czas wolny. Powrót do hotelu, kolacja (opcjonalnie), nocleg
5 dzień: śniadanie, przejazd do stolicy wyspy „muzeum pod gołym niebem” - La
Valetta (UNESCO), zwiedzanie z przewodnikiem: pałac Wielkiego Mistrza - dziś rezydencja prezydenta Malty (zewnątrz), katedra św. Jana, Triq ir-Repubbliki, główna
ulica, Ogrody Barakka, wspaniała panorama Wielkiego Portu i Fortów - czas wolny. Ok. 15.00 – 16.00 przejazd na lotnisko - odprawa bagażowo-paszportowa. Ok.
18.00 przelot do Polski (Kraków) liniami RYANAIR. Planowany powrót do Rzeszowa
ok. godz. 23.30 (opcjonalnie).
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 120 EUR/ os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty
lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN/os.
Podane przez państwa imiona i nazwiska muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym/paszporcie. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych osobowych pasażer ponosi opłatę 550 PLN.
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

012/19

11.05 - 15.05.2019 r.

1590 zł*, 1620 zł

013/19
14.09 – 18.09.2019 r.
1590 zł*, 1620 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 900 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: bilety lotnicze na przelot liniami RYANAIR
(rejs kursowy) [Kraków - MLA Luqa - Kraków], opieka pilota, 4 noclegi w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Opłaty opcjonalne (koszt dodatkowy): Transfer: Rzeszów - Kraków - Rzeszów - 150 zł/os., 4 kolacje (w dn. 1,2,3,4) - 270 zł/os. Dopłata do dodatkowego
bagażu rejestrowanego: 81x119x119cm, max waga 20 kg - 210,00 zł/os/obie
strony lub/i bagaż o wymiarach 55x20x40cm, max waga 10 kg (na kółkach) 77 zł/os/obie strony. Dokładne przepisy dotyczące bagażu na stronie Ryanair;
www.ryanair.com
Dodatkowo dla chętnych: wstęp do Aquarium – 13 EUR/os, Bird Park – 8 EUR/os
Informacje odnośnie bagażu: Pasażer może zabrać (w cenie biletu) na pokład
samolotu jeden mały bagaż podręczny - miękką torbę, która zmieści się pod siedzeniem przed pasażerem. Torba musi zamykać się w wymiarach 40x20x25cm.
Przykłady obejmują torebkę, torbę na laptopa i mały plecak. Nie można tej torby umieścić w luku nad głową.

Maroko

Egzotyczne królestwo

1

MAROKO wielobarwna, orientalna kompozycja kultury arabskiej,
niepowtarzalne i najstarsze na świecie muzułmańskie królestwo. To kraj niezwykle urozmaicony krajobrazowo, wspaniałe szczyty górskie, słoneczne plaże, zachwycająca architektura i gorące piaski Sahary. Pomiędzy tymi cudami natury
niecodzienne, pełne historii i egzotyki miasta, a najbardziej znane to Marrakech
niepisana stolica kraju koloru ochry. Miesza się tutaj Europa z Afryką, bogactwo
z biedą, południe z północą. Na tej krótkiej wyprawie będziemy mieli okazję przeżyć to wszystko na własnej skórze, doświadczyć powiewu orientu w Marrakechu,
zobaczyć ocean w Essaouirze – tak zwanym białym mieście, poznać lokalną kuchnie i mieszankę zwyczajów i tradycji uczestnicząc w Chez Ali. Wszystkich chętnych
którzy chcą się oderwać od codzienności, zobaczyć więcej kolorów poza naszą szarugą zapraszamy na naszą ekscytującą wyprawę.

5

3 dzień: śniadanie, w tym dniu proponujemy wybór jednego z poniższych wariantów (ew. czas wolny):
I wariant (koszt dodatkowy):
Całodzienna wycieczka poza Marrakesz. Prawdziwy off road do Ouirgane
w góry Atlasu. Samochodami Jeep 4x4 wraz z lokalnym przewodnikiem wybierzemy się doświadczyć niesamowitej przygody w interiorze Maroka. Po drodze
niesamowite światło, kolory, góry i widoki, lunch.
II wariant (koszt dodatkowy):
Całodzienna wycieczka poza Marrakech. Przejazd górami wysokie Atlasu
przez Przełęcz Tizin-Tiszka do Ouarzazate. Francuzi wybudowali tę drogę
wzdłuż dawnego szlaku handlowego z południa na północ na wysokości 2260
m.n.p.m. Po drodze zobaczymy kasbę Ait Benhaddou, a także stolicę filmu miasto Ouarzazate wraz z kasbą Taurirt i dawnym studiem filmowym. Powrót
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: śniadanie, objazd miasta - obejrzymy XII-wieczne mury obronne
w Marrakechu, które są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tutejszego pejzażu. Obwarowania zbudowane z czerwono-różowej gliny
zachowały się w niektórych miejscach w nietkniętym stanie. Następnie zobaczymy ogrody Menara, które są równie chętnie odwiedzane przez mieszkańców wzorowane na ogrodach Agdal. Potem przejazd do ogrodów Majorella
z domem projektanta mody Yves’a Saint-Laurenta, który pokochał miasto Marrakech. Po południu zobaczymy grobowce bardzo ważnej dla miasta dynastii
Seadytów. Czas wolny na placu Dżamaa Al-Fna. Na wieczór przejazd do Chez
Ali na lokalną obiadokolację, pokaz folklorystycznych tańców z różnych stron
Maroka oraz niesamowite show. Powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny na ostatnie zakupy. Transfer
na lotnisko. Powrót do Polski – Kraków (Balice), przejazd do Rzeszowa.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” – przejazd do Krakowa - Balice [wariant opcjonalny – dodatkowo
płatny]. Spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku (Kraków - Balice), odprawa
bagażowo-paszportowa. Przelot liniami RYANAIR. Wylot do Marrakechu. Lądowanie w Maroku, transfer do hotelu w Marrakechu, zakwaterowanie i krótki
odpoczynek. Przejazd do centrum miasta wraz z lokalnym przewodnikiem.
Zwiedzanie dawnej stolicy imperialnej Maroka rozpoczniemy od XIX-wiecznego pałacu El-Bahia, która jest najbardziej okazałą rezydencją w mieście, potem
zobaczymy XII-wieczny meczet Al-Kotubija (z zewnątrz) symbol miasta inaczej
nazywany meczetem Księgarzy. Posłużył jako wzór dla budowniczych wieży
Giralda w Sewilli. Następnie odbędziemy spacer po Medynie Starego Miasta,
obejrzymy poszczególne sekcje tego gigantycznego suku. Odbędziemy wizytę
w starej zielarni – aptece w bardzo ciekawy sposób, wiedze tą przybliży nam
przewodnik. Spacer zakończymy na sławnym Dżamaa Al-Fna – placu cudów,
czarów, treserów, wyrywaczy zębów, który wygląda magicznie pod wieczór.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Essaouiry – białego, warownego miasta portowego założonego przez Portugalczyków w połowie XV wieku. Spacer po spokojnej medynie objętej patronatem UNESCO, pełnej wąskich, krętych uliczek
z uroczymi, bielonymi domami, licznymi sklepikami z wyrobami z drewna tui,
z których słynie miasto. Najpopularniejszym i najbardziej fotogenicznym obiektem, przyciągającym rzesze turystów, są masywne fortyfikacje miejskie wzdłuż
wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, skąd rozciąga się wspaniały, iście filmowy
widok („Królestwo Niebieskie”, „Gra o Tron”) na Wyspy Purpurowe. Czas wolny.
Przejazd do Marrakeszu, po drodze znów wspaniałe widoki, wręcz niecodzienne jak na przykład kozy na drzewach. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

186/19

grudzień 2019 r.

od 1890 zł

001/20

styczeń 2020 r.

od 1890 zł

002/20

luty 2020 r.

od 1890 zł

Szczegóły dotyczące terminów oraz cen zamieszczone zostaną na przełomie
maja i czerwca b.r. na stronie biura!
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Informacje odnośnie bagażu: Pasażer może zabrać (w cenie biletu) na pokład samolotu jeden mały bagaż podręczny - miękka torbę, która zmieści
się pod siedzeniem przed pasażerem. Torba musi zamykać się w wymiarach
40x20x25cm. Przykłady obejmują torebkę, torbę na laptopa i mały plecak.
Nie można tej torby umieścić w luku nad głową.

Świadczenia zawarte w cenie: opieka pilota, przejazd autokarem turystycznym na terytorium Maroka, 4 noclegi w hotelu *** (pokoje 2 os.
z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje w tym jedna
połączona z wieczorem regionalnym, bilety do zwiedzanych obiektów,
przewodnik miejscowy, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (30.000 EURO)
z włączeniem chorób przewlekłych i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: Cena nie zawiera biletów lotniczych. Koszt przelotu grupowego
kształtuje się na poziomie ok. 1000 - 1500 zł/os. Bilety zostaną zakupione
przez biuro PTTK po potwierdzeniu imprezy. Potwierdzenie bądź odwołanie
imprezy nastąpi najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą podróży.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo – wg zamówień. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny
dokument tożsamości (paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN/os.
Opłaty opcjonalne (koszt dodatkowy): Transfer: Rzeszów - Kraków Rzeszów - 150 zł/os. Dopłata do dodatkowego bagażu rejestrowanego:
81x119x119cm, max waga 20 kg - 210,00 zł/os/obie strony lub/i bagaż
o wymiarach 55x20x40cm, max waga 10 kg (np. na kółkach) - 77 zł/os/obie
strony. Dokładne przepisy dotyczące bagażu na stronie Ryanair; www.ryanair.com. Opłata za wybrany wariant w dn. 3 / I wariant – 70 EURO/os.;
II wariant – 65 EURO/os.

Mołdawia - Rumunia - Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) –
stanowisko „M” o godz. 23.30.
2 dzień: 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.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Rumunii w drodze zwiedzamy malowane
klasztory; Patrauti, cerkiew św. Krzyża ze słynną Kawalkadą Konstantyna Wielkiego (UNESCO), Dragomilna obronny monastyr pod wezwaniem Zesłania
Ducha Św. (arcydzieło sztuki kamieniarskiej XVII w.), Suczawa - zamek, czas
wolny. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzamy Jassy, m.in.: cerkiew metropolitarną św. Paraskewy, teatr opera z 1896 r. (z zewnątrz), katedra rzymskokatolicka, cerkiew
Trzech Hierarchów (1639 r.), Pałac Kultury, pomnik Stefana Wielkiego. Przejazd
do Kiszyniowa - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Cricova (zwiedzanie połączone z degustacją – 4 wina), dolina rzeki Raut – fantastyczne zakole rzeki ze skalnym monasterem. Powrót do
Kiszyniowa – spacer uliczkami miasta. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Milesti Mici (zwiedzanie połączone z degustacją). Przejazd
do autonomicznej stolicy Gaguazji – Komratu, a następnie do wsi Besalma –
muzeum historii i etnografii Gaguazów. Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Akerman (Białogród) – twierdza nad Dniestrem, Szabo –
wytwórnia win i koniaków (degustacja). Przejazd do Odessy - zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, zwiedzanie Odessy: Stara Giełda, Opera, Nowa Giełda,
Schody Potiomkinowskie, Pałac Woroncowa, Port Morski, rejs statkiem, pasaż
handlowy, czas wolny (dla chętnych, wieczorem spektakl w operze – koszt dodatkowy). Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, Humań – park Zofiówka, jeden z najwspanialszych ogrodów – parków w Europie, stworzony dla pięknej bitynnki (żony Szczęsnego
Potockiego). Przejazd do Winnicy - zakwaterowanie, obiadokolacja. Spacer spektakl „światło i dźwięk” nad rzeką Południowy Bug. Nocleg.
10 dzień: śniadanie, powrót do kraju – przejazd trasą: Chmielnicki – Tarnopol – Lwów (przerwa na obiad). Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.30,
Rzeszów ok. godz. 21.30.

1

10

Bukowina - Gagauzja

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

142/19

24.05 - 02.06.2019 r.

1520 zł*, 1550 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 620 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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, obiad w dn.10, 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 100 EUR/os.
Cena nie obejmuje spektaklu w operze w Odessie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości - paszport).
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Niemcy

Bawaria i baśniowe zamki

2

Program:

5

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.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd trasą: Rzeszów – Kraków – Katowice – Cieszyn do Ołomuńca - miasta zwanego „perłą na zielonej poduszce”. Zwiedzanie
pięknej Starówki z Kolumną św. Trójcy (UNESCO), zegara Orloj na wieży ratusza, kaplicy św. Sarkandra oraz dwóch barokowych rynków z fontannami. Czas
wolny. Przyjazd 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.
pałac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse,
Katedra św. Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo 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,
największego zamku Ludwika Bawarskiego, będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych fontann, rejs powrotny na stały ląd. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zamki Ludwika II Bawarskiego; zwiedzanie zamku Linderhof
otoczonego imponującymi ogrodami łączącymi w sobie style baroku i włoskiego renesansu, w którym król spędził sporą część życia. Widok na zamek
Hohenschwangau, 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 bawarskich, który był inspiracją dla Walta Disneya. Spacer na Most Marii
- Marienbrücke, przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią z wodospadem na dnie, czas wolny na zakup pamiątek. Wizyta w centrum
uroczego alpejskiego miasteczka Füssen, które ze względu na odbywające się
w nim musicale na temat króla Ludwika II nazywane jest miasteczkiem musicalowym, spacer po starówce położonej na tle skalistych szczytów. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii - Monachium: spacer po rozległych ogrodach Pałacu Nymphenburg, miejsca narodzin króla Ludwika Bawarskiego. Przejazd metrem do centrum miasta i zwiedzanie monachijskiej starówki:
wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim będącym symbolem
stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – miejsce
puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym pochowana jest polska księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Królów
Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej. Najbardziej znana piwiarnia na
świecie – Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubione miejsce Adolfa

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

073/19

19.06 - 23.06.2019 r.

1200 zł*, 1230 zł

074/19

13.08 - 17.08.2019 r.

1230 zł

075/19

10.09 - 14.09.2019 r.

1190 zł*, 1230 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 500 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 osobowe 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): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 70 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Niemcy - Polska

4

Perły Dolnego Śląska i Saksonii

Program:

NR IMPREZY

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 budynkami posiadającymi ślepe okna (blendy) oraz barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Przejazd do Jeleniej Góry – zwiedzanie historycznego
i malowniczego miasta na Dolnym Śląsku. Piękny jeleniogórski Rynek z barokową zabudową 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. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Görlitz, granicznego miasta, które posiada niezaburzony układ przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. To
jedno z najpiękniejszych miast w całych Niemczech szczyci się największą ilością
odrestaurowanych 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 secesyjnym, 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 najpiękniejszego parku Niemiec. Noc iluminacji świetlnych - romantyczna impreza z muzami,
aktorami i muzykami pojawiającymi się między pergolami i rzeźbami w różanym
ogrodzie - wybór Królowej Róż. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Branitz - zwiedzanie Parku Księcia Pücklera. Wycieczka łodzią kanałami Szprewy w miejscowości Burg. Zwiedzanie manufaktury
czekolady „Confiserie Felicitas” w Hornow (degustacja i zakupy czekolady belgijskiej). 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). Romantyczna 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 ochrony szczególnego tworu geologicznego (moreny czołowej) powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego (Odry). Powrót do Rzeszowa ok.
godz. 24.00.

TERMIN

CENA

076/19
27.06 - 30.06.2019 r.
870 zł
*Członkowie PTTK
Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne opłaty obligatoryjne 80 EUR/os. oraz
20 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Polska

Karkonosze

1

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Kraków, Katowice do Legnicy – zwiedzanie Piastowskiego Zamku, który był pierwszą murowaną warownią na ziemiach polskich. Starówka legnicka z barokowym Starym Ratuszem, Kamienice
Śledziowe tzw. „Śledziówki”, Kościół ewangelicko-augsburski M. Panny. Przejazd
do Bolkowa - zwiedzanie wzniesionego na wzgórzu zamku, powstałego za
panowania Bolka I, z jedyną na ziemiach polskich czterokondygnacyjną wieżą
obronną. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja,nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Lwówka Śląskiego, gdzie znajduje się browar
znany z kilkusetletniej tradycji warzenia „lwiego napoju”. Zwiedzanie pomieszczeń browaru, w którym produkowany jest „Lwówek Książęcy”; wyśmienite
piwo bez dodatków chemicznych, niepasteryzowane, o niepowtarzalnej barwie i smaku. 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 barokowych kamieniczek, klasycystycznego Ratusza z XIII wieku oraz fontanny z barokowym posągiem Neptuna. Obiadokolacja w restauracji. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Kowar. Wizyta w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, podziwianie wykonanych najnowszymi metodami technicznymi
miniatur pałaców, zamków, obiektów sakralnych oraz starówek miast dolnośląskich. Przejazd do Karpacza - zwiedzanie Świątyni Wang stanowiącej bezcenne
dzieło dawnej sztuki nordyckiej, a zbudowanej na wzór łodzi Wikingów bez użycia gwoździ, tylko za pomocą drewnianych kołków i zaciosów. Przejazd w Karkonoski Park Narodowy - wspinaczka widokowym szlakiem na szczyt Śnieżki
– podziwianie pięknej panoramy Karkonoszy, Sudetów, części Dolnego Śląska
i czeskich Karkonoszy – wjazd/zjazd kolejką krzesełkową na Kopę. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Zamku Książ – zwiedzanie z zewnątrz trzeciego
co do wielkości zamku w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim
na Wawelu). Przejazd do Świdnicy - zwiedzanie największego drewnianego
w Europie Kościoła Pokoju (UNESCO); ewangelicko - augsburskiego kościoła pw.
św. Trójcy - najcenniejszego zabytku sakralnej sztuki protestanckiej Śląska. Przejazd do Brzegu – zwiedzanie XIII-wiecznego Zamku Piastów Śląskich zbudowanego przez Bolka I Świdnickiego. Powrót przez Katowice, Kraków do Rzeszowa.
Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.30.

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

145/19

04.07 – 07.07.2019 r.

780 zł

146/19

26.09 – 29.09.2019 r.

780 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 310 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 3 noclegi w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL
IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 160 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. 5.00. Zwiedzanie Warszawy; Muzeum Powstania
Warszawskiego, cmentarz Powązki Wojskowe i Stare Powązki. Pałac Kultury
i Nauki z zewnątrz – dla chętnych wyjazd na taras widokowy. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Belweder, Łazienki Królewskie - park, Stara Pomarańczarnia, pomnik Chopina, Pałac na wodzie (z zewnątrz). Przejazd pod Uniwersytet Warszawski – spacer Drogą Królewską do Starego Miasta (UNESCO); Grób
Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Kolumna Zygmunta, Zwiedzanie
Zamku Królewskiego z przewodnikiem. Rynek, czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów,
przejazd do Wilanowa - zwiedzanie pałacu Króla Jana III i parku. Wyjazd
w drogę powrotną, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

002/19

28.06 – 30.06.2019 r.

590 zł

1

3

003/19
20.09 – 22.09.2019 r.
570 zł
Wpisowe w kwocie 240 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Królewska Warszawa
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 2
śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł), SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy, inne obligatoryjne opłaty 220 PLN/os. Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.

Polska

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, wieża Bismarcka, dla dzieci pobyt w miasteczku westernowym „Mrongoville”. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Ryn – zamek pokrzyżacki (obecnie hotel), Kętrzyn – przejazd obok gotyckiego zamku krzyżackiego. Muzeum Mazurskie w Owczarni,
Gierłoż - kwatera główna Hitlera tzw. Wolfschanze (Wilczy Szaniec), Święta
Lipka - zwiedzenie sanktuarium Maryjnego, koncert organowy, Giżycko Twierdza Boyen (z zewnątrz), nowoczesna marina giżycka, zabytkowy most
obrotowy otwierany i zamykany ręcznie, zamek pokrzyżacki (odrestaurowany, obecnie hotel). 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 staro-mazurskim stylu po rzece Krutynia, jednej z najpiękniejszych rzek Polski.
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd na Pojezierze Augustowsko- -Suwalskie: rejs
statkiem trasą papieską do Studzienicznej – sanktuarium Maryjne (statek
płynie przez śluzę w Przewięzi, która stanowi fragment Kanału Augustowskiego), przyjazd nad Jezioro Wigry – zwiedzanie dawnego klasztoru Kamedułów, wejście na wieżę widokową na Jezioro Wigry. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Rzeszowa, Tykocin - malowniczy rynek, pomnik S. Czarnieckiego oraz barokowy kościół św. Trójcy,
alumnat wojskowy, okazała barokowa synagoga. Powrót w późnych godzinach wieczornych.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

001/19

14.08 - 18.08.2019 r.

970 zł*, 990 zł

5

Mazury
Świadczenia zawarte w cenie: przejaz komfortowym autokarem, opieka pilota,
4 noclegi w pensjonacie/hotelu/**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie:
4 śniadania i 4 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy, rejs statkiem oraz inne obligatoryjne opłaty 120
PLN/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 400 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Polska

rium, przejazd przez Krynki, Kruszyniany – zwiedzanie meczetu oraz najstarszego cmentarza tatarskiego z XVII wieku, wizyta w znanej „Tatarskiej Jurcie”.
Gródek – cerkiew murowana z XIX wieku. Michałowo – cerkiew drewniana
z końca XIX wieku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Tykocina (prawa miejskie 1425 r., „perełeczka Baroku”) - zwiedzanie zabytków miasta; murowana synagoga z 1642 r.,
rynek i pomnik Stefana Czarnieckiego, charakterystyczny tykociński kościół
pw. Świętej Trójcy z XVIII w., alumnat z XVII w., pomnik Orła Białego, czas
wolny w restauracji odbudowanego zamku. Przejazd do Choroszczy - zwiedzanie zespołu pałacowo- -parkowego; letniej rezydencji rodu Branickich,
w którym mieści się Muzeum Wnętrz Pałacowych. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez „Szlak otwartych okiennic”, przejazd przez
Hajnówkę - murowana cerkiew o nowoczesnej architekturze, przejazd przez
Puszczańskie wsie - Pogorzelce, Teremiski, Budy. Szlak Dębów Królewskich
i Wielkich Książąt Litewskich, przejazd do Białowieży - Muzeum Przyrodniczo
– Leśne, Rezerwat pokazowy żubrów. Wyjazd w trasę powrotną. Planowany
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

4

Podlasie – Mozaika kulturowa

TERMIN

CENA

086/19

20.06 – 23.06.2019 r.

710 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 5.00. Białystok – zwiedzanie miasta zwanego również „Wersalem
północy”, barokowy zespół parkowo – pałacowy, spacer po mieście z przewodnikiem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, możliwość udziału we
Mszy Św., nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do uzdrowiska Supraśl – zwiedzanie: zespół klasztorny, w tym gotycka cerkiew obronna z 1503 r., Poczopek – spacer po parku Silva-

Polska
1

NR IMPREZY

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł),
SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, inne obligatoryjne opłaty 140 PLN/os.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

4 dzień: śniadanie, przejazd do Malborka (UNESCO), 2 godzinne zwiedzanie
największej w Europie, XII wiecznej gotyckiej twierdzy krzyżackiej. Planowany
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.
5** dzień: (**realizacja programu w terminie 04.09-08.09.2019)
rejs statkiem na Półwysep Helski, wejście na latarnię morską – punkt widokowy (dla chętnych wizyta w Fokarium), pobyt na plaży, obiadokolacja, nocleg.

4 lub 5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

004/19

01.05 – 04.05.2019 r.

840 zł*, 860 zł

005/19

11.07 – 14.07.2019 r.

850 zł

006/19

04.09 – 08.09.2019 r**

870 zł*, 890 zł

*Członkowie PTTK. ** Wycieczka pięciodniowa. Wpisowe w kwocie 300 zł
płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni
przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, ubezpieczenie:
NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.
**Świadczenia zawarte w cenie w terminie 04.09-08.09.2019: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 4 noclegi w hotelu lub
pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4
obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (12.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Trójmiasto – Malbork
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.30, przejazd do Buczyńca. Rejs Kanałem Elbląsko-Ostródzkim
z pochylni Buczyniec do pochylni Jelenie z kilkukrotnym przewożeniem statku po
odcinkach lądowych (pochylnie) – jedyna taka atrakcja z ciekawymi rozwiązaniami
hydrotechnicznymi na świecie. Krótki spacer po Elblągu. Przejazd do Trójmiasta, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Oliwa – koncert organowy zwiedzanie katedry i parku. Przejazd do Gdańska - rejs statkiem na Westerplatte - cmentarz poległych żołnierzy
polskich, wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża. Zwiedzanie Gdańska; Pomnik
Trzech Krzyży, Droga Królewska, Katownia z Muzeum Bursztynu (zwiedzanie możliwe w czasie wolnym, Kościół Mariacki (z wejściem na wieżę dla chętnych), ulica
Mariacka, Długie Pobrzeże z Żurawiem, Zielona Brama, spacer nad Motławą, Zbrojownia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, zwiedzanie Sopotu - spacer po najdłuższym w Europie drewnianym molo, deptak na ul. Bohaterów Monte Cassino (Krzywy Domek, Dom i Park
Zdrojowy), Opera Leśna. Zwiedzanie Gdyni - Skwer Kościuszki, oceanarium, Błyskawica - Muzeum Marynarki Wojennej, zwiedzanie Daru Pomorza, ew. rejs statkiem
po porcie handlowym i wojennym. Obiadokolacja, nocleg.
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Uwaga: koszt koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na
miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne
opłaty 230 PLN/os. **Koszt rejsu na Hel w 2 strony to 80 zł, w 1 – 40 zł.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Rosja - Litwa - Łotwa - Estonia

4

8

St. Petersburg - Białe noce

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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)
- zamek 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
katedra NMP, zamek Toompea, Dolne Miasto: kompleks średniowiecznych kamieniczek Kolm Oede zwanych Trzy Siostry, kościół św. Olafa, Dom Bractwa
Czarnogłowych, Apteka Magistracka, baszta Gruba Małgorzata, przejazd do St.
Petersburga, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, St. Petersburg (UNESCO) - zwiedzanie miasta m. in.: Twierdza Pietropawłowska, Nabrzeże Uniwersyteckie, Cypel Wyspy Wasylewskiej,
Cerkiew na Krwi, krążownik „Aurora”, obiadokolacja połączona z wieczorem
folklorystycznym, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania: Ermitaż (Pałac Zimowy), Aleksandro-Newska Ławra, plac i Sobór św. Izaaka, Peterhof - d. rezydencja carska, miasto parków, pałaców i fontann, zwiedzanie Dolnego Parku, obiadokolacja. Nocleg. Dla
chętnych: nocne zwiedzanie miasta m.in.: zwodzone mosty – objazd autokarem
/koszt dodatkowy/.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Carskiego Sioła (Puszkin) - kompleks pałacowo- parkowy założony w XVIII wieku, rezydencja carów (pałac Katarzyny, Bursztynowa Komnata), spacer po parku. Przejazd w okolicę Tartu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Wilna, po drodze krótki postój na Górze Krzyży.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, Wilno - zwiedzanie: Stare Miasto (UNESCO), Ostra Brama,
kościół św. Teresy, Pl. Ratuszowy i Katedralny, kościół św. Anny, pomnik A. Mickiewicza, 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).

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

083/19

22.06 – 29.06.2019 r.

2350 zł

084/19

21.09 – 28.09.2019 r.

2100 zł

*Członkowie PTTK . Wpisowe w kwocie 940 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy, bilety na środki komunikacji miejskiej
oraz inne obligatoryjne opłaty 130 EUR/os. Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
Wiza: szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną na
ok. 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki; uczestnicy zobowiązani są dostarczyć dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyjskiej: paszport (ważny
co najmniej 3 miesiące, 2 strony wolne), wypełniony i osobiście podpisany
formularz wizowy, 1 zdjęcie [wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle,
na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie
pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie
paszportowe)]. Koszt wizy grupowej + pośrednictwo 370 PLN.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2 os. z łazienkami), wyżywienie:
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.
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Rumunia

Fascynująca Transylwania

3

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00. 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 Koronacyjna – miejsce
koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniejszych nekropoli Węgier. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Sybin – miasto kultury europejskiej, średniowieczna starówka,
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 - zamek obronny (z zewnątrz). Przejazd w miejsce zakwaterowania do m. Bran, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Bran - jeden z najsłynniejszych zamków Europy, wedle tradycji
siedziba Drakuli, skansen architektury drewnianej Siedmiogrodu, Prejmer - kościół
warowny (UNESCO), Rasnov - twierdza chłopska, swego czasu przez trzy lata oblegana przez Turków i nie zdobyta, przejazd przez widokową Przełęcz Fundata, spacer
ok. 1-2 godz. Wąwozem Dambovicioarei. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez doliną Prahovy - Azuga, Busteni (ośrodki narciarskie), Sinaia - Zamek Peles (letnia rezydencja królów Rumunii – zwiedzanie wnętrz),
Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, 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. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Rupea - widokowa twierdza chłopska na bazaltowej skale, krajobraz kulturowy wioski Biertan (UNESCO) z kościołem warownym, Sighisoara - zwiedzanie miasta – cytadeli (UNESCO): Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, schody szkolne,
Kościół na Wzgórzu, mury obronne, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd w kierunku Polski, po drodze: Salina Turda – kopalnia
soli od czasów rzymskich, Oradea – nadgraniczne miasto pełne architektury secesyjnej nad rzeką Keresz. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 2.00 (dnia następnego).
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.
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

077/19

08.07 - 13.07.2019 r.

1340 zł*, 1360 zł

078/19

12.08 - 17.08.2019 r.

1340 zł*, 1360 zł

079/19

16.09 - 21.09.2019 r.

1340 zł*, 1360 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 550 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 50 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN/os.

Rumunia

2

9

Przez Transylwanię nad Morze Czarne

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię (wymiana
walut) do miejscowości Oradea – spacer po zabytkowym centrum z licznymi
secesyjnymi zabytkami, Pasaż Orła, cerkiew Księżycowa, deptak, teatr. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Kluż Napoka – rumuńsko-węgierskie miasto uniwersyteckie, Kościół św. Marcina, Dom Korwina, katedra prawosławna, mury obronne
z basztą. Przejazd do miasta Turda - zwiedzanie kopalni soli, rejs łódkami po
słonym jeziorze na dnie kopalni. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Sighisoara (UNESCO) – największa zamieszkana cytadela w Europie, Wieża Zegarowa, urokliwe stare miasto, kościół na wzgórzu. Tu
ponoć urodził się Vlad Dracula. Prejmer (UNESCO) – jeden z największych kościołów warownych w południowo - wschodniej Europie. Braszow – miasto
z częścią saską oraz rumuńską, Czarny Kościół, najwęższa uliczka Sforii, Brama
Schei, piękne, zabytkowe centrum. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Rasnov – najlepiej zachowany przykład posaskiej twierdzy
chłopskiej, zwiedzanie jednego z pałaców Sinai zwanych „Perłą Karpat”. Przejazd nad morze, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Konstancy – największy port Rumunii, spacer
po centrum miasta: pozostałości greckiej zabudowy, pomnik Owidiusza, meczet Króla Karola - wejście na minaret. Czas wolny- plażowanie. Obiadokolacja,
nocleg.
6 dzień: śniadanie, czas wolny- plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, czas wolny- plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do Bukaresztu - krótki spacer uliczkami miasta: Pałac Parlamentu, Bulwary Zjednoczenia, Piąta Unii, Stare Miasto, czas wolny. Pałac Wojewodów Wołoszczyzny (Stary Dwór - ruiny), przejście ulicą Lipscani pod
Bank Narodowy Rumunii, Muzeum Narodowe, Pałac Banku CEC, Pomnik Zerowego Kilometra. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, przejazd do Alba Iulia – doskonale zachowana XVIII - wieczna twierdza Alba Carolina, Sobór Koronacyjny (miejsce koronacji królów rumuńskich), Katedra św. Michała (jedna z najważniejszych nekropolii władców
węgierskich). Przejazd przez Rumunię, Węgry, Słowację. Planowany przyjazd do
Polski (Barwinek) ok. godz. 22.30 do Rzeszowa ok. godz. 24.00.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

114/19

22.06 - 30.06.2019 r.

1820 zł *, 1850 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 740 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 8 noclegów w hotelach /**/*** lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os.
z łazienkami), wyżywienie: 8 śniadań i 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 i inne obligatoryjne opłaty 45 EUR/os. Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Rumunia
2

Fagaras - zamek obronny (z zewnątrz). Rasnov - twierdza chłopska, swego
czasu przez trzy lata oblegana przez Turków i nie zdobyta. Przejazd w miejsce zakwaterowania do m. Bran, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Bran - jeden z najsłynniejszych zamków Europy, wedle
tradycji 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. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd przez Polanę Brasov i doliną Prahovy - Azuga,
Busteni (ośrodki narciarskie), Sinaia - Zamek Peles (letnia rezydencja królów
Rumunii – zwiedzanie wnętrz), Zamek Pelisor, Monaster Sinaia, Prejmer kościół warowny (UNESCO), Harman - kościół warowny, wyjazd na widokową Przełęcz Fundata. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. 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.

5

Transylwania 5 dni

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

081/19

01.05 - 05.05.2019 r.

1250 zł

082/19

19.06 - 23.06.2019 r.

1250 zł

Wpisowe w kwocie 500 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 4.00. 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 Koronacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna
z najważniejszych nekropoli Węgier. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Sybin - średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz, kościół ewangelicki, most kłamców, pasaż schodów, cerkiew prawosławna,

Szwajcaria - Włochy
2

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 4 noclegi w hotelu **/*** lub pensjonacie (pokoje 2,3
os. z łazienkami), 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. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty
lub paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
fosa z niedźwiedziami Einstein Haus, przejazd do Lausanne - zwiedzanie
Muzeum Olimpijskie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja,
nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Genewy – rejs statkiem po Lac Leman (Jezioro Genewskie), stare miasto, Kościól, St. Piere,Pomnik Reformacji, ratusz.
Wizyta w CERN oraz w Philipe Patek Muzeum. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do Courmayeur tunelem pod Mount Blanc
(12km), wjazd kolejką linową na Punta Helbronner, 3466 m n.p.m. - panorama Mount Blanc, 360º z oszklonego tarasu oraz tysiąc innych szczytów
alpejskich (zalecamy ciepłe ubranie; kurtka, rękawiczki i czapka), przejazd
do Mediolanu - zwiedzanie: Castello Sforzesco, Duomo, Galeria Vittorio
Emanuele. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do Werony – zwiedzanie: Duomo, 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) z Punta Sabbioni - zwiedzanie
Ponte di Sospiri, Bazylika św. Marka - Pala D’Oro, Torre dell’Orologio Ponte
Rialto, czas wolny. Ok. godz. 20.00 - wyjazd do Polski, przejazd nocny.
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.

9

Alpy – tu się oddycha
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 02.00, przejazd do Austrii trasą Kraków - Katowice, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Vaduz, stolicy Lichtenstein - zwiedzanie: spacer
główną ul. Vaduz do zamku książąt, ratusz, katedra św. Floriana. Przejazd Stein
am Rhein w Szwajcarii, spacer po starówce, czas wolny, następnie do Neuhausen am Rhein, panorama największego w Europie wodospadu Rheinfall, również
z pokładu łodzi podpływającej pod sam wodospad. Przejazd do Niemiec, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Luzern - zwiedzanie: spacer po starówce: mosty: Kapellbrücke i Spreuerbrücke mury miejskie, urokliwe place starego miasta,
pomnik śpiącego Lwa, czas wolny. Przejazd do Zurychu - zwiedzanie: wizyta
w Fraumünster - witraże Marca Chagalla, wizyta Großmünster - katedra, Lindenhof-dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra spacer ulicą Bahnhofstrasse,
czas wolny. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Bern - zwiedzanie: katedra, Parlament Szwajcarii,
30

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

120/19

27.04 - 05.05.2019 r.

2260 zł

121/19
29.06 - 07.07.2019 r
2220 zł*, 2260 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 900 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 7 noclegów w: hotelach **/***, pensjonatach (pokoje 2,3
os. z łazienkami) [1 w Austrii, 2 w Niemczech, 2 we Francji, 2 we Włoszech],
wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł),
KL (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 160 EUR/os. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Turcja

4

Klejnot orientu

12

Program:

który był rezydencją sułtanów przez ponad 380 lat. Błękitny Meczet - ostatni,
a zarazem najwspanialszy z przykładów tzw. „klasycznego okresu” sztuki islamskiej w Turcji. Hippodrom – niezachowana budowla bizantyjska, przeznaczona
jako miejsce wyścigów dla koni i rydwanów. Cysterna Bazyliki – Pałac Jerbatan
- jedyna udostępniona do zwiedzania cysterna na wodę, z 336 – cioma kolumnami podpierającymi jej sklepienie. Obiadokolacja. Rejs po Bosforze (opcja fakultatywna). Nocleg.
11 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię do Serbii. Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
12 dzień: śniadanie, kontynuowanie podróży. Planowany przyjazd do Polski
(Barwinek) ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. 22.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 20.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry, Serbię.
2 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych do Sofii – zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych - krótki spacer uliczkami miasta. Nocleg
tranzytowy.
3 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku granicy bułgarsko – tureckiej, przeprawa
promem przez Cieśninę Dardanele. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Kusadasi, po drodze zwiedzanie Troi
(UNESCO) – legendarnego miasta z Iliady Homera i starożytnego Pergamonu.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Efezu - jednego z najlepiej zachowanych miast
portowych okresu jońskiego, kościół św. Jana, Artemizjon. Powrót w miejsce
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Pamukkale – śnieżnobiałych tarasów wapiennych, wpisanych na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego (UNESCO),
wizyta w starożytnym mieście Herapolis z możliwością kąpieli w basenie Kleopatry (opcja fakultatywna). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wyjazd do Kapadocji, po drodze zwiedzanie Konyi – Muzeum Tańczących Derwiszów, przejazd do Kapadocji, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczór turecki w wulkanicznych skałach - jaskini: muzyka, pokaz tańców (opcja fakultatywna). Nocleg.
8 dzień: „lot” balonem nad Kapadocją – wschód słońca (opcja fakultatywna),
śniadanie, zwiedzanie Kapadocji (UNESCO) słynącej z bajkowych krajobrazów
i skalnych kominów. Zwiedzanie podziemnego miasta, Goreme (Muzeum na
otwartym powietrzu), Uchisar, Zelve, Avanos. Zwiedzanie fabryki (z możliwością
zrobienia zakupów - do wyboru m.in.: onyks, biżuteria i kamienie, górna odzież
ze skóry i futra) - jeśli większość uczestników wycieczki wyrazi chęć. Powrót
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, wyjazd do Stambułu. Po drodze zwiedzamy Mauzoleum
Ataturka w Ankarze. Przyjazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja. Wycieczka do centrum Stambułu – Istical Cadesi (opcja fakultatywna). Nocleg.
10 dzień: śniadanie, zwiedzanie Stambułu (UNESCO): Hagia Sopfia - Kościół
Mądrości Bożej, zwany również Wielkim Kościołem. Monumentalna świątynia
bizantyjska, uważana za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa całego pierwszego tysiąclecia naszej ery. Topkapi - pałac w centrum Stambułu,

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

144/19

30.08 - 10.09.2019 r.

2740 zł*, 2780 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 1120 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka
pilota, 10 noclegów w pokojach 2, 3 os. z łazienkami [2 noclegi tranzytowe
w hotelach oraz 8 noclegów na terytorium Turcji w hotelach **/***], wyżywienie: 10 śniadań i 10 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnik miejscowy oraz
inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy: 180 EUR/os. Uczestnicy
wycieczki muszą posiadać ważny paszport (min. 6 miesięcy przed upływem
jego ważności). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN/os.
Dodatkowo płatne fakultety – dla chętnych: Basen Kleopatry – 10 EUR/os.
Noc turecka (pokaz rytualnego tańca derwiszów, napoje, przekąski) ok. 25
EUR/os. (min 15 osób chętnych), Hammam – 20 EUR/os., lot balonem – 175
EUR/os., wycieczka do Istical Cadesi – 15 EUR/os., rejs statkiem po Bosforze
ok. 25 EUR/os.
Wiza: uczestnicy wycieczki muszą posiadać wizę. Wizę można samodzielnie
wyrobić na stronie: www.evisa.gov.tr/pl/ lub za pośrednictwem biura (koszt
wizy + pośrednictwo 90 zł).
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Ukraina
2

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), wykwaterowanie. Powrót pociągiem do Polski – Przemyśl ok. godz. 16.00.

5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

112/19

03.07 - 07.07.2019 r.

830 zł*, 860 zł

113/19

11.09 - 15.09.2019 r.

830 zł*, 860 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: opieka pilota, przewodnik miejscowy,
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.

Złote kopuły Kijowa,
Czarnobyl lub Meżyhirja
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 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, czas wolny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama.
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, 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, katedra rzymsko - katolicka św.
Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 2012 (z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, do wyboru całodniowa wycieczka:
wariant I: Meżyhirja (Międzygórze) - była rezydencja byłego prezydenta Wiktora
Janukowycza tzw. Pałac Korupcji. Obecnie Muzeum Państwowe (posesja obejmuje
140 hektarów m.in.: parki, jeziora, pole golfowe, kolekcja zabytkowych obrazów, las
do prywatnych polowań, słynny dom Honka, prywatne zoo).
wariant II: Czarnobyl - Strefa Zamknięta m.in.: Oko Moskwy, miasto Prypeć –
zwiedzanie: żłobek, port rzeczny, ratusz, hotel Polesie, dom handlowy, dom kultury Energetyk, urząd pocztowy, wesołe miasteczko z diabelskim młynem, tereny

Ukraina
1

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 80
USD/os. Obligatoryjna opłata za przejazd pociągiem w klasie 1 (Przemyśl
- Kijów - Przemyśl) 280 PLN/os. Wycieczka do Czarnobyla jest realizowana przy minimum 5 osobach chętnych i stanowi koszt dodatkowy 140
USD/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki do Czarnobyla
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, maksymalnie zamknięta z długimi rękawami. Obuwie zamknięte na
grubej podeszwie (do zwiedzania niedopuszczane są osoby w szortach,
spódnicach, z obuwiem otwartym, z odzieżą z krótkim rękawem), wjazd
do strefy jest dozwolony dla osób z paszportem.

2 dzień: śniadanie, Krzemieniec - Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, kościół rzymskokatolicki, widok na Wzgórze Bony, Poczajów - Ławra
Poczajowska - 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 grekokatolicka św. Jura,
cmentarz: Łyczakowski i Orląt, objazdowa wycieczka po mieście: Politechnika
Lwowska, Park Stryjski, Ossolineum. Spacer uliczkami miasta: Katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów (możliwość udziału we mszy św.- dot. niedzieli),
czas wolny. Planowany wyjazd ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz.
19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

3

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

104/19

21.06 – 23.06.2019

530 zł, 510 zł*

105/19

01.08 – 03.08.2019

530 zł, 510 zł*

106/19

12.10 – 14.10.2019

530 zł, 510 zł*

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 210 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Lwów - Krzemieniec
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście
Lwowa (UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Baszta
Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik A. Mickiewicza, opera lwowska.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
32

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, 2 noclegi w hotelu /** (pokoje 2
os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: 2 śniadania, 2
obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu,
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 7.00, 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, wyjazd do Stanisławowa, zwiedzamy Stare Sioło, Rohatyń - drewniana cerkiew pw. św. Ducha z XVII w. (UNESCO), Stanisławów
- kościół Jezuitów, kościół ormiański, spacer po mieście, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Kamieńca Podolskiego, zwiedzamy: Buczacz - klasztor bazylianów, ratusz, kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Jazłowiec - klasztor sióstr Niepokalanek, Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr
i Zbrucz, Chocim - chocimska forteca, 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.

4

1

Lwów i Podole
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

099/19

26.06 – 29.06.2019

680 zł, 660 zł*

100/19

11.09 – 14.09.2019

680 zł, 660 zł*

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota, przewodnik miejscowy, 3 noclegi [1x w hotelu, 2 x dom pielgrzyma
(pokoje 2,3 os.)], wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 7.00. Sambor - kościół farny, rynek, kościół pojezuicki,
cerkiew z cudowną ikoną. Drohobycz - 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 hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka
św. Jura, cmentarz: Łyczakowski i Orląt, Wzgórze Wuleckie - w tym miejscu
hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni
i członków ich rodzin; śródmieście Lwowa (UNESCO) - rynek z Kamienicą
Królewską, czas wolny, ratusz, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów,
katedra ormiańska, 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, Baszta Prochowa, kościół Bernardynów, Cerkiew Wołoska, synagoga,
spacer uliczkami miasta, czas wolny ok. 3 godz., zwiedzamy „cerkwie ruskiego Lwowa”: św. Mikołaja, św. Onufrego, Piatnycka; dworzec kolejowy, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, czas wolny - możliwość udziału we mszy św., Żółkiew
- zamek, 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.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, 3 noclegi w hotelu we Lwowie
(pokoje 2 os. z łazienkami lub typu studio 2 + 2 os.), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg
programu (nie obejmuje udziału w spektaklu), ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

4

2

Lwów - Truskawiec
- Drohobycz - Żółkiew
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

97/19

01.05 – 04.05.2019

670 zł, 650 zł*

98/19
20.06 – 23.06.2019
670 zł, 650 zł*
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 270 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Uwaga: ** bilet na spektakl w operze lwowskiej płatny dodatkowo ok.
350 UAH/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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2

Lwów 2 dni
Program:

1 dzień: wyjazd wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in.:
śródmieście Lwowa (UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Baszta Prochowa, czas wolny, spacer Prospektem Swobody – pomnik
A. Mickiewicza, obiadokolacja, opera lwowska (zwiedzanie - spektakl*), nocleg.
2 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa: katedra grekokatolicka św. Jura,
cmentarz: Łyczakowski i Orląt, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów (możliwość udziału we mszy św.- dot. niedzieli), czas wolny. Planowany wyjazd ok.
godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 20.30, Rzeszów ok. godz. 22.30.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. *Bilet na spektakl w operze lwowskiej dla osób chętnych płatny dodatkowo ok. 350 UAH.
(biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru opery oraz odwołane spektakle). 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. ^ Wycieczka realizowana wg
programu zamieszczonego na stronie internetowej biura.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

150/19
151/19
152/19
153/19
154/19
155/19
156/19
157/19
158/19
159/19
160/19
161/19
162/19
163/19
164/19
165/19
166/19
167/19
168/19
169/19
170/19
171/19
172/19
173/19
174/19
175/19
176/19
177/19
178/19
179/19
^ 180/19 Andrzejki
181/19

16.03-17.03.2019
13.04-14.04.2019
01.05-02.05.2019
04.05-05.05.2019
11.05-12.05.2019
18.05-19.05.2019
25.05-26.05.2019
01.06-02.06.2019
08.06-09.06.2019
15.06-16.06.2019
22.06-23.06.2019
29.06-30.06.2019
06.07-07.07.2019
13.07-14.07.2019
20.07-21.07.2019
27.07-28.07.2019
03.08-04.08.2019
10.08-11.08.2019
17.08-18.08.2019
24.08-25.08.2019
31.08-01.09.2019
07.09-08.09.2019
14.09-15.09.2019
21.09-22.09.2019
28.09-29.09.2019
05.10-06.10.2019
12.10-13.10.2019
26.10-27.10.2019
09.11-10.11.2019
23.11-24.11.2019
30.11-01.12.2019
14.12-15.12.2019

280 zł
280 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
280 zł
280 zł
280 zł
270 zł
270 zł
350 zł
270 zł

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, nocleg w hotelu /** (pokoje 2
os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
(nie obejmuje udziału w spektaklu), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł),
KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł)
SIGNAL IDUNA.

Ukraina
1

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 grekokatolicka św. Jura,
cmentarz: Łyczakowski i Orląt, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów
(możliwość udziału we mszy św.- dot. niedzieli), czas wolny. Planowany wyjazd
ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

3

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

101/19

17.05 – 19.05.2019

490 zł

102/19

26.07 – 28.07.2019

490 zł

103/19

26.09 – 28.09.2019

490 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Lwów i Polskie Termopile

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota, przewodnik miejscowy, 2 noclegi w hotelu /** (pokoje 2 os. z łazienką lub pokoje typu studio 2, 3 os.), wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu (nie obejmuje
udziału w spektaklu), ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

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

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
*Bilet na spektakl w operze lwowskiej dla osób chętnych płatny dodatkowo ok. 350 UAH. (biuro nie ponosi odpowiedzialności za repertuar teatru opery oraz odwołane spektakle). 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.

Program:
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Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „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
(UNESCO), Stanisławów - kościół Jezuitów, kościół ormiański, synagoga, pomnik A. Mickiewicza, spacer ul. Sapieżyńską na dawny cmentarz, Bołszowce
– kościół Karmelitów Bosych, Stare Sioło – zamek Sieniawskich i Zasławskich, powrót do Lwowa, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, c.d. zwiedzania miasta Lwowa: cmentarz: Łyczakowski i Orląt, panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej, czas wolny. Planowany wyjazd
ok. godz. 15.30. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.30, Rzeszów ok. godz. 21.30.

3

2

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, 2 noclegi w hotelu /** (pokoje 2
os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: 2 śniadania, 2
obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu,
ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych
(10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Lwów i Stanisławów
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

107/19

04.07 – 06.07.2019

530 zł, 510 zł*

108/19

08.08 – 10.08.2019

530 zł, 510 zł*

109/19

13.09 – 15.09.2019

530 zł, 510 zł*

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 210 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 6.00. Olesko - zamek Sobieskich, Podhorce - zamek
Koniecpolskich, 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 klasztor jezuitów, Poczajów - Ławra Poczajowska - Sobór Zaśnięcia MB relikwie św. Hioba; (kobiety obowiązuje nakrycie głowy i długie spódnice
oraz bluzeczka z długim rękawem, mężczyźni - długie spodnie), Wiśniowiec
- pałac i park Wiśniowieckich 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, Krzywcze – zwiedzanie jaskini – tzw. podziemna perła Podola. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Czerniowce – krótkie zwiedzanie miasta m.in.: ratusz,
gmach Banku Państwowego, Pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie zespół uniwersytecki), Kołomyja - muzeum „huculskie”, Stanisławów – zwiedzanie miasta 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 farny, Truskawiec - spacer deptakiem, czas wolny - degustacja Naftusi.
Przyjazd do Polski przez Krościenko – Sanok ok. godz.18.30, Rzeszów ok.
20.30.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, 5 noclegów w hotelu/** (w pokojach 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW
(15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż
(1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

6

Największe atrakcje Podola
oraz Wołyń i Huculszczyzna
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

093/19

29.04 – 04.05.2019

940 zł, 910 zł*

094/19

09.07 – 14.07.2019

940 zł, 910 zł*

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 380 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
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4 dzień: śniadanie, Skała Podolska - zamek Lanckorońskich, Trembowla –
zamek Chrzanowskich. Planowany powrót do Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.
1

4

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

095/19
096/19

29.04 – 02.05.2019
19.06 – 22.06.2019

680 zł, 660 zł*
680 zł, 660 zł*

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 260 płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, 3 noclegi [1 w domu pielgrzyma,
2 w hotelu /**/*** (pokoje 2, 3 os.)], wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000
euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Podole
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 7.00, przejazd na Ukrainę, Rohatyń - drewniana cerkiew pw. św.
Ducha z XVII w. (UNESCO), Bołszowce – klasztor Karmelitów Bosych, Stanisławów - kościół Jezuitów, kościół ormiański, Buczacz - klasztor Bazylianów, ratusz,
kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Jazłowiec - zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
2 dzień: śniadanie, Jazłowiec - zamek, klasztor, Czerwonogród - wodospad
na Dzurynie (największy wodospad na Podolu), pałac Ponińskich, Zaleszczyki most graniczny na Dniestrze, Okopy św. Trójcy - panorama na Dniestr i Zbrucz.
Kamieniec Podolski - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Chocim - chocimska forteca, Kamieniec Podolski - katedra
pw. św. Piotra i Pawła, baszty starego miasta, rynki, kościoły franciszkanów, dominikanów, trynitarzy oraz zamek-twierdza. Obiadokolacja, nocleg .

Ukraina
2

kowel – największy ośrodek narciarski na Ukrainie, możliwość wyjazdu wyciągiem na górę Bukowel – panorama Gorganów i Świdowca, Polanica – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Worochta, przełęcz Krzywopilska, Żabie – muzeum huculskie R. Kumłyka, Kosów, Kuty – dawna granica polsko-rumuńska, Czerniowce – zwiedzanie miasta (kościół św. Krzyża), teatr, ratusz, cerkiew św. Mikołaja,
synagoga. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, c.d zwiedzania miasta – pałac Metropolitów Bukowińskich,
Śniatyń – ratusz, Kołomyja – muzeum huculskie, Stanisławów - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Stanisławowa – kościół ormiański, kościół
Jezuitów, pomnik A. Mickiewicza, synagoga, Bołszowce – kościół Karmelitów
Bosych, Rohatyń – cerkiew św. Ducha (UNESCO), kościół św. Mikołaja. Przyjazd
do Polski ok. godz.18.00, Rzeszów ok. godz. 20.00.

6

Zakarpacie - Bukowina
- Huculszczyzna

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

090/19

16.07 – 21.07.2019

990 zł, 970 zł*

091/19

19.08 – 24.08.2019

990 zł, 970 zł*

092/19

16.09 – 21.09.2019

990 zł, 970 zł*

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 390 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Sambor – spacer po mieście, przełęcz Użocka, Użok – cerkiew św. Michała Archanioła (UNESCO), Użhorod - spacer uliczkami miasta, Mukaczewo – degustacja win. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Mukaczewo – zwiedzanie zamku 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, Bu36

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym,
opieka pilota, przewodnik miejscowy, 5 noclegów w hotelach/pensjonatach (pokoje 2,3 os. z łazienką lub pokoje typu studio 2,3 os.), wyżywienie: 5 obiadokolacji, 5 śniadań, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem
chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowi pobyt na basenach - ok. 60 PLN/os.
(350 UAH). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Ukraina

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 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, czas wolny, Plac Kontraktowy, spacer po Majdanie – Placu Niepodległości, Złota Brama. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, 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, katedra rzymsko-katolicka św. Aleksandra, stadion olimpijski – wybudowany na EURO 2012.
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie (we własnym zakresie), wykwaterowanie. Powrót pociągiem do Polski – Przemyśl ok. godz. 16.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

129/19

25.04 - 28.04.2019 r.

660 zł*, 680 zł

130/19

23.05 - 26.05.2019 r.

660 zł*, 680 zł

131/19

27.06 – 30.06.2019 r.

660 zł*, 680 zł

132/19

08.08 - 11.08.2019 r.

660 zł*, 680 zł

133/19

10.10 - 13.10.2019 r.

660 zł*, 680 zł

2

4

Złote kopuły Kijowa pociągiem

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu):
bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty 80
USD/ os. Obligatoryjna opłata za przejazd pociągiem w klasie 1 (Przemyśl - Kijów - Przemyśl) 280 PLN/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Świadczenia zawarte w cenie: opieka pilota, przewodnik miejscowy, 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.

Ukraina

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Łucka trasą: Krechów - monastyr
bazylianów z cudowną ikoną MB Werchrackiej, Żółkiew - zamek, kościoły,
cerkwie, synagoga, Bełz - zrujnowane zabytki miasta o pięknej historii, Krystynopol - zespół pałacowy Potockich, cerkiew św. Jerzego, były kościół bernardynów, Sokal - zespół klasztorny bernardynów, Łuck – zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, Łuck - katedra rzymskokatolicka, zamek z ekspozycją
muzealną, Ołyka - rezydencja Radziwiłłów, Ostróg - zamek, kościół rzymskokatolicki, Międzyrzecz Ostrogski - dawny klasztor franciszkanów, Krzemieniec - Wzgórze Bony, Muzeum J. Słowackiego, Liceum Krzemienieckie,
kościół rzymskokatolicki. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Beresteczko - miejsce bitwy polsko - kozackiej w 1651 r.,
Łopatyń - kościół parafialny, grób gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu,
Brody - cytadela Koniecpolskich, Wielka Synagoga i jeden z największych
kirkutów w Galicji, Podkamień - warowny kościół i klasztor dominikanów
dziś uniccy studyci, 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, wyjazd w drogę powrotną do Polski trasą: Wiśniowiec
– pałac i park Wiśniowieckich, Zbaraż - zamek i kościół bernardynów, Tarnopol - przejazd, Złoczów - zamek Sienieńskich, Górków, Sobieskich. Powrót
do Polski ok. godz. 22.00 - Rzeszów ok. godz. 23.30.

4

Wołyńskim Szlakiem
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

088/19

10.08 – 13.08.2019

710 zł, 690 zł *

089/19

18.09 – 21.09.2019

710 zł, 690 zł *

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 280 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Kolejność
zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota lub przewodnik miejscowy, 3 noclegi w hotelu /** (pokoje 2, 3 os.), wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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Węgry
1

dela. Przejazd do Esztergomu, w 973 r. założono tu osiedle, będące pierwszą
stolicą kraju, bazylika (największy kościół Węgier). Po południu powrót do
Budapesztu, obiadokolacja w czardzie węgierskiej, połączona z programem
folklorystycznym. Budapeszt nocą: rejs statkiem po Dunaju. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. c.d. zwiedzania Budapesztu 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 Węgier, wizyta na Wyspie
Małgorzaty, czas wolny. Wyjazd z Budapesztu ok. godz. 16.00. Planowany
przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

3

Budapeszt i „Zakole Dunaju”

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

123/19

02.05 - 04.05.2019 r.

720 zł

124/19

21.06 - 23.06.2019 r.

720 zł

125/19

19.07 - 21.07.2019 r.

720 zł

126/19

15.08 - 17.08.2019 r.

690 zł* ,720 zł

127/19

13.09 - 15.09.2019 r.

690 zł*, 720 zł

128/19

11.10 - 13.10.2019 r.

660 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 290 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00 przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNESCO).
Zwiedzanie38 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 tysiąclecia powstania Państwa Węgierskiego. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, wyjazd w Zakole Dunaju: Szentendre zwane „Montmartre
Dunaju” - spacer po barokowej starówce, Muzeum Marcepana (możliwość zakupu słodyczy), czas wolny. Wyszehrad - pałac królewski, wieża Salomona i cyta-

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 2 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie (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 45 EUR/os. oraz 4.000 HUF/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub
paszport). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Węgry
1

- 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.

3

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

136/19

06.12 – 08.12.2019

490 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 200 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, nocleg w hotelu **/*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3 os.
z łazienkami), wyżywienie: śniadanie, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie:
NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro)
i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Budapeszt
– Jarmark Adwentowy
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00 przejazd przez Słowację do Budapesztu (UNESCO).
Zwiedzanie miasta m.in.: Plac Bohaterów - który jest największym placem w mieście, 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 Dunajem. Nocna panorama miasta ze Wzgórza Gellerta. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Budapesztu - Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która zachwyca wspaniałym
widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu. Stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony i odbudowywany. Przejście Mostem Łańcuchowym
w kierunku Pesztu – dalsze zwiedzanie miasta: Parlament, Bazylika św. Stefana
38

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne obligatoryjne opłaty
20 EUR/os. oraz 2.000 HUF/os. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Włochy

Program:

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „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
budynek otaczający Plac św. Marka z dwóch stron, Bazylika św. Marka, Most
Westchnień, 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, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Florencja (UNESCO) - zwiedzanie miasta m.in.: kościół Santa
Maria Novella, Piazza del Duomo, Katedra NMP Kwietnej, baptysterium, dzwonnica (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 (nawiedzenie grobu 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 reprezentacyjny miasta, Koloseum – amfiteatr, w którym urządzano igrzyska i walki gladiatorów (z zewnątrz). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu - udział w papieskiej audiencji generalnej (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.
Franciszka, Piazza del Comune z portykiem Świątyni Minerwy, Bazylika św.
Klary, Bazylika 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.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem,
opieka pilota, 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), bagaż (1.000
zł) SIGNAL IDUNA.

Włochy klasyczne
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

115/19

27.04 - 04.05.2019 r.

1650 zł

116/19

15.06 - 22.06.2019 r.

1620 zł* 1650 zł

117/19

10.08 - 17.08.2019 r.

1690 zł

118/19

07.09 - 14.09.2019 r.

1620 zł* 1650 zł

119/19

05.10 - 12.10.2019 r.

1570 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 660 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską oraz inne obligatoryjne opłaty 110 EUR/os. Napoje do obiadokolacji uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Włochy

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
- stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd do Włoch przez terytorium Polski,
Czech, Austrii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Bolonii - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
lokalnym. Bazylika św. Petroniusza, piazza Ravegnata ze słynnymi wieżami.
Przejazd do hotelu w okolicach Montecatini Terme. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Sieny (UNESCO) - zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. Kościół św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny ze Sieny,
Piazza dell Campo, na którym rozgrywane jest słynne sieneńskie Palio, Katedra.
Przejazd do San Giminiano (UNESCO) - miasteczka zwanego średniowiecznym
Manhatanem 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 doskonałych win, oliwy i lokalnych przysmaków. Kolacja regionalna z muzyką, degustacja i możliwość zakupu produktów regionalnych. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzień: śniadanie, pakowanie bagaży. Przejazd do La Spezia. Przejazd pociągiem na zwiedzanie Cinque Terre (UNESCO) – najpiękniejszego parku
narodowego we Włoszech. Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża (Monterosso
– Manarola). Panorama Vernazza – najpiękniejszej 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 Vittorio Emanuele. Przejazd do Sirmione - najpiękniejszego miasteczka położonego nad Jeziorem Garda. Spacer po starówce. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja i 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 Polski. Przejazd nocny przez terytorium Szwajcarii, Austrii.
8 dzień: przejazd przez Czechy. Planowany przyjazd do Rzeszowa w godzinach popołudniowych.

8

7

8

3

Włoskie wspaniałości
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

147/19

24.08 - 31.08.2019 r.

1710 zł*, 1740 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 700 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu, lokalni przewodnicy, przejazd komunikacją miejską, dopłata do kolacji
regionalnej oraz inne obligatoryjne opłaty 80 EUR/os. Napoje do obiadokolacji
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Koszt dodatkowy (fakultatywnie)
- stanowi również przejazd kolejką Bernina Express - ok. 40 EUR/os. Kolejność
zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 6 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2,3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.
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Albania

Alpy Albańskie – Góry Przeklęte
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7 dzień: śniadanie, przejazd do Rrogam, wycieczka górska (transport bagażu
końmi jucznymi): Rrogam - Przełęcz Valbona (Qafa e Valbonës) – Theth [czas
przejścia ok. 6 godz.], zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, zwiedzanie Theth: kościół, wieża schronienia (kulla e ngujimit), młyn wodny (mulliri i kolajve), kanion i wodospad Grunas. Przejazd busem
albańskim do Szkodry, zakwaterowanie, obiadokolacja. Spacer po mieście, czas
wolny, nocleg.
9 dzień: śniadanie, zwiedzanie twierdzy Rozafa (Kalaja Rozafës), wyjazd
w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Czarnogórę i Serbię, obiadokolacja,
nocleg tranzytowy.
10 dzień: śniadanie lub suchy prowiant na drogę, wczesny wyjazd, powrót do
Polski przez Węgry i Słowację. Planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.

Góry Północnoalbańskie, zwane też Alpami Albańskimi. Ich oryginalne
nazwy: albańska Bjeshkёt e Nemuna i serbska Prokletije, znaczą Góry Przeklęte niedostępne i surowe, zbudowane z wapieni i dolomitów. W kotłach lodowcowych
pod szczytem lśnią „oczka” górskich jezior. Żyją tu niedźwiedzie i bałkańskie kozice, spotkać można żółwie greckie. Podczas wyprawy zdobędziemy m.in. najwyższy
szczyt tego pasma – Maja Jezercës (srb. Jezerski vrch; 2694 m n.p.m.). W malowniczym rejonie Jezercë stykają się trzy obszary chronione: na południu Park Narodowy
Theth, na wschodzie Park Narodowy Doliny Valbonё, na północy (w Czarnogórze)
Park Narodowy Prokletije. Klimat starobałkańskiej kultury oraz sąsiedztwo chrześcijaństwa i islamu będą odczuwalne na każdym kroku naszej wyprawy. Do dnia
dzisiejszego tutejsze społeczności zachowały strukturę patriarchalną, a wielu mieszkańców przestrzega zasad tradycyjnego prawa – Kanunu, którego elementem jest
m.in. krwawa zemsta (wendeta). W Theth zwiedzimy kulla e ngujimit, wieżę mieszkalną, w której człowiek zagrożony krwawą zemstą mógł się bezpiecznie schronić.
Atrakcji będzie więcej!. Zapraszamy do zapoznania się z programem i… w drogę.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

080/19
23.08 – 01.09. 2019 r.
2570 zł*, 2600 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 1040 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:
1 dzień: Wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 5.00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, obiadokolacja,
nocleg tranzytowy.
2 dzień: śniadanie, przejazd przez Serbię i Czarnogórę do miasta Szkodra
(Shkodër) w Albanii, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3 dzień: śniadanie, przejazd busem albańskim na przystań promową w m. Koman, rejs przez górskie jezioro zaporowe do Fierze, przejazd piękną doliną Valbony do wsi Valbona, po drodze miasteczko Bajram Curri – zaopatrzenie się
uczestników w żywność (we własnym zakresie). Zakwaterowanie w pensjonacie.
Spacer górski w okolicy wsi [ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do doliny Kukaj, wycieczka górska (transport
bagażu końmi jucznymi) do Doliny Jezior (Buni Jezercë) [czas przejścia ok. 8
godz.], obiadokolacja we własnym zakresie (z dostarczonego prowiantu), biwak
we własnych namiotach.
5 dzień: śniadanie we własnym zakresie (z dostarczonego prowiantu), wycieczka górska na najwyższy szczyt Gór Północnoalbańskich (bez bagażu): Dolina
Jezior – Maja e Jezercës (2694 m n.p.m.) – piknik na szczycie – powrót do namiotów w Dolinie Jezior [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja we własnym
zakresie (z dostarczonego prowiantu), biwak w namiotach.
6 dzień: śniadanie we własnym zakresie (z dostarczonego prowiantu), wycieczka górska powrotna do doliny Kukaj [czas przejścia ok. 7 godz., transport bagażu końmi jucznymi], przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota–przewodnika, 9 noclegów (2 noclegi tranzytowe na trasie, 5 w pensjonatach w Albanii, 2x biwak górski we własnych namiotach), wyżywienie: 7
śniadań, 7 obiadokolacji, transport bagażu podczas wycieczek górskich końmi jucznymi wg programu, 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: wycieczka ma charakter górski, trasy piesze wymagają obycia z ekspozycją, umiejętności poruszania się w terenie skalistym i piarżystym (czas
trwania przejść ok. 6 – 8 godz. + dojazdy). Konieczne obuwie turystyczne,
czapki, okulary przeciwsłoneczne, krem UV, zalecane kijki. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt biwakowy (namioty, śpiwory, karimaty, kuchenki turystyczne) oraz częściowo wyżywienie na wycieczki górskie, w tym herbatę
ekspresową/kawę na biwaku.
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty,
w tym rejs łodzią pasażerską do Fierze, stanowią koszt dodatkowy 25 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny - 10 PLN/os. W przypadku wykupienia wycieczki przez grupę
zorganizowaną istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu wyjazdu,
jak również możliwość przedłużenia pobytu na plażowanie w Velipojës nad
Adriatykiem.
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Bułgaria

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) –
stanowisko „M” o godz. 16.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię, Bułgarię - Sofię do miejscowości Bansko, zakwaterowanie, zwiedzanie Banska. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska na Wichren (2914 m n.p.m.) – znajdujący się na terenie Parku Narodowego Pirynu (UNECSO) [czas przejścia ok. 7
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, schronisko Bynderica – Kazana – przełęcz Premkata –
Konczeto (grań ubezpieczona) – Banski Suchodoł (2884 m n.p.m.) – Przełęcz Suchodolska – schronisko Jaworow – Razłog [czas przejścia ok. 9 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w góry Riła, zwiedzanie Monastyru Rylskiego (UNESCO), wycieczka górska: Rylski Monastyr – Dyłgija
Rid – przełęcz Goliam Mramorec (2602 m n.p.m.) – Maljowica (2729 m
n.p.m.) –Schronisko Maljowica– Kompleks Maljowica [czas przejścia ok. 7
godz.], przejazd w miejsce zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd do ośrodka Panicziszte, wyjazd wyciągiem krzesełkowym 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 gondolową na Jastrzębiec (2360 m n.p.m.), wycieczka górska na najwyższy szczyt
Bałkanów – Musałę (2925 m n.p.m.) – Jastrzębiec [czas przejścia ok. 6 godz.]
– Borowec. Powrót do miejsca zakwaterowa40nia, 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.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść
ok. 6 – 10 godz. marszu tj. ok. 40 – 50 pkt GOT + dojazdy autokarem).
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 20 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras wycieczek (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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2

Piryn i Riła
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

140/19
27.07 - 04.08.2019 r.
1590 zł, 1560 zł*
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 640 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota - przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelach /** /pensjonatach (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; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Czarnogóra
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 19.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry, most na rzece Tara, Żabljak
– turystyczne centrum Parku Narodowego Durmitor (UNESCO) – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczki piesze na trasach: Przełęcz Sedlo (1907 m
n.p.m.) – Sedlena greda (2227 m n.p.m.) – Przełęcz Sedlo [czas przejścia ok.
4 godz], Nadgora – Curovac (1625 m n.p.m.) – najpiękniejszy widok na kanion Tary – Begovo polje [czas przejścia ok. 2 godz]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: Ivan Do - Jez. Czarne (1416
m n.p.m.) – Struga (1910 m n.p.m.) - Velika Previja (2145 m n.p.m.) - Terzin
Bogaz (2303 m n.p.m.) - Veliki Meded (2287 m n.p.m.) - Jez. Czarne - Ivan Do
[czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: 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. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: 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.
7 dzień: śniadanie, wycieczka piesza na trasie: 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. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd do Polski, przejazd nocny przez: Serbię, Węgry,
Słowację, przez Barwinek.
9 dzień: przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.30.
Uwaga: zaplanowane wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej,
obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności poruszania się
w terenie skalistym.
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 20 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny
dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera
obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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1

Durmitor – najpiękniejsze
góry byłej Jugosławii
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

137/19
19.07 – 27.07.2019 r.
1640 zł, 1610 zł*
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 660 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota - przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu /**/** lub pensjonacie
w pokojach 2, 3 os. z łazienkami, wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 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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Czarnogóra

Góry Przeklęte

10

Program:

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota i przewodnika górskiego, 7 noclegów [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 obiadokolacji, 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.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 18.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: przejazd przez Serbię do Czarnogóry. Zakwaterowanie w godz. 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 Przeklętych 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.].
Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, przejazd w dolinę Ropojana, wycieczka piesza w górach
Przeklętych na trasie: Vusanje (1020 m n.p.m.) – Katun Grlata – Skripa – Cafa e
Preslopit – Zla Kolata (2535 m n.p.m. – najwyższy szczyt Czarnogóry) – Vusanje
[czas przejścia ok. 11 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do osady Komoraca, wycieczka piesza w górach
Przeklętych na trasie: Komoraca (1000 m n.p.m.) – Prsov Krs (1511 m n.p.m.) –
Sabova Glava (1906 m n.p.m.) – Devojacki Krs (2040 m n.p.m.) – Javoriste (1921
m n.p.m.) – Komoraca [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, przejazd do Babino polje, wycieczka piesza w górach Przeklętych 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,
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.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

010/19

16.08-25.08. 2019 r.

1750 zł*, 1790 zł

Uwaga: ilość miejsc ograniczona. Zaplanowane wycieczki wymagają dobrej
kondycji marszowej, obycia z ekspozycją oraz podstawowych umiejętności
poruszania się w terenie skalistym. Sugerujemy zabranie kijków trekkingowych. Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): przejazd terenówkami oraz inne obligatoryjne opłaty 25 EUR/os.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek oraz kolejności
zwiedzanych obiektów. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 700 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Macedonia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: kontynuowanie podróży przez Serbię, wjazd do Macedonii. Zakwaterowanie, 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, wykwaterowanie. Tetovo – malowany meczet. Kanion
Matka – zapora wodna, spacer kanionem, niesamowite formy krasowe, cerkiew św. Andrzeja, rejs łodzią. Skopje – zwiedzanie miasta: Plac Macedonia,
dom Matki Teresy, Kamienny Most, Ćarśija, cerkiew św. Zbawiciela, meczet
Mustafa Paszy, Twierdza. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka piesza w Górach Korab na trasie: Strezimir –
Pobeda – Golem Korab (2753 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Macedonii i Albanii – Strezimir [czas przejścia ok. 8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Park Narodowy Mavrovo, Monastyr Sveti Jovan Bigorski - przepięknie rzeźbiony ikonostas „szkoły
debarskiej”, Ochryd – zwiedzanie miasta (UNESCO): Sobór arcybiskupi św.
Zofii, cerkiew św. Bogurodzicy Perivleptos, teatr rzymski, cerkiew św. Jana Kaneo, twierdza cara Samoila, promenada nadmorska, rejs statkiem po Jeziorze
Ochrydzkim, czas wolny. Zakwaterowanie, wieczorem możliwość kąpieli w jeziorze, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Gradiste – rekonstrukcja dawnej wioski
rybackiej, Monastyr Sveti Naum – jeden z najpiękniejszych w Macedonii założony przez ucznia Cyryla i Metodego. Wycieczka piesza w Górach Galićica
na trasie: Baba – Magaro (2254 m n.p.m.) – Baba [czas przejścia ok. 4 – 5
godz.]. Haraclea Lyncestis – pozostałości antycznego miasta ze wspaniałymi
mozaikami. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 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.)
– Pelister (2601 m n.p.m.) – Kunina stena – hotel Molika [czas przejścia ok.
8 - 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie, 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.], Bitola – miasto na styku islamu i kultury śródziemnomorskiej, cerkiew św. Dymitra, Stara
Ćarśija – osmańska starówka, czas na zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Macedonię, Serbię.
11 dzień: dalszy przejazd przez Węgry, Słowację, planowany przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 8.00.
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Serce Bałkanów
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

056/W/19
26.09 - 06.10.2019 r.
1960 zł
Wpisowe w kwocie 780 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy
wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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 obiadokolacji, 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: wycieczka ma charakter górski, trasy piesze wymagają doświadczenia
i bardzo dobrej kondycji fizycznej. Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa
płatność na miejscu): bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 55 EUR/os. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Uczestnicy wycieczki muszą
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os

Rumunia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
stanowisko „M” o godz. 05.00. Przejazd przez Barwinek, Słowację, Węgry, Rumunię do Borszy. Na terenie Rumunii przejazd przez dolinę Izy znaną z zabytkowych, drewnianych cerkwi. Zakwaterowanie w okolicach Borszy. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Marmaroskie na trasie: Przełęcz Prislop (1416 m n.p.m.) – rez.”Cornedeii Ciungii Balasiui” (cietrzewie) –
Cearcanul (1847 m n.p.m.) – Borsa Statiunea [czas przejścia ok. 7,5 godz.].
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Gutai na trasie: Przełęcz Neteda
- Vf. Gutai (1443 m n.p.m.) – rezerwat wulkaniczny „Koguci Grzebień” - Przełęcz Gutai [czas przejścia ok. 7 - 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Rodniańskie na trasie: Borsa –
Stacja Meteorologiczna (1760 m n.p.m.) – Jezioro Iezer (1786 m n.p.m.) – Pietrosul (2303 m n.p.m.) – Jezioro Iezer – Stacja Meteorologiczna – Borsa [czas
przejścia ok. 10 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Marmaroskie na trasie: Baia
Borsa – Przeł. (1688 m n.p.m.) – Toroiaga (1930 m n.p.m.) – Murgu (1880 m
n.p.m.) – Baia Borsa [czas przejścia ok. 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Rodniańskie na trasie: Borsa
Statiunea – Wodospad Cailor – Przełecz Gargalau (1907 m n.p.m.) – Gargalau (2159 m n.p.m.) – Przełęcz Gargalau – jeziora Izvoru Bistritei – Przełęcz
Prislop (1416 m n.p.m.) [czas przejścia ok. 7,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd przez Rumunię, Węgry, Słowację do Polski ok. godz. 22.00 (Barwinek). Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 24.00.
Uwaga: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść
do 12 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). Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa
płatność na miejscu): bilety wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 15 EUR/os.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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7

Karpaty Wschodnie
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

139/19
08.09 - 14.09.2019 r.
1490 zł, 1460 zł*
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 600 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota
- przewodnika górskiego, 6 noclegów w hotelu **/*** lub pensjonacie (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; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

43

Rumunia

Apuseni - Podziemne królestwo Gór Zachodnich
Jaskinie, ponory i wywierzyska, okna skalne, uwały i zapadliska, okresowe jeziora krasowe i studnie krasowe – takie formy niczym z podręcznika geomorfologii można spotkać na płaskowyżach Gór Bihorskich. Krótki wyjazd na płaskowyż
Padisz umożliwia poznanie najbardziej efektownych systemów krasowych Karpat.
Zdarza się, że turystyczne ścieżki znikają tu pod ziemią. Są też odcinki, gdzie strumień w wąwozie rozlewa się na całą szerokość szlaku. Zapraszamy na przygodę do
Parku Natury Apuseni.
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8 dzień: planowany powrót do Polski (Barwinek) ok. godz. 04.00 nad ranem,
Rzeszów ok. godz. 5.00 rano.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

141/19

25.08 - 01.09.2019 r.

1610 zł*, 1650 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 540 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Program:

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota-przewodnika górskiego, 5 noclegów wg programu (pokoje 2, 3 os.),
wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 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.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, wymiana walut. Przejazd na wschodnią, siedmiogrodzką stronę Gór Zachodnio-rumuńskich, do pasma Gór Trascau.
Wycieczka górska na Skałę Seklerską (Piatra Secuiului, 1128 m. n. p. m.) [czas
przejścia 7 godz.], Rimetea - zwiedzanie dawnego górniczego miasteczka zamieszkanego przez węgierskojęzyczną grupę Złotych Seklerów. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka górska w Góry Trascau: wąwóz
Ramet: trasa rozpoczyna się nieopodal pięknie położonego klasztoru u podnóża
szczytu Plesii i prowadzi przez głęboki kanion. Miejscami całe dno zajmuje potok.
Przez około 2 km trasa jest wymagająca, zaopatrzona w ułatwienia, czasem trzeba
brodzić w wodzie [czas przejścia 7 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Bihorskie: Jaskinia Lodowa Scarisoara (największa tego typu jaskinia w Rumunii), – dolina Arieszu – płaskowyż
krasowy Scarisoara – wąwóz Cheile Ordancusei (z wieloma jaskiniami) [czas
przejścia 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Góry Bihorskie: przełęcz Vartop - najwyższy masyw Gór Apuseni - Wielki Bihor (Curcubata Mare 1849 m n. p. m.),
[czas przejścia 10 godz.], obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na krasowy płaskowyż Padisz, wycieczka górska: potok Galbena - wąwóz Galbeny (potok miejscami zajmuje tam całą
szerokość dna, można też korzystać z ułatwień na ścianach nad potokiem, przy
przejściu przez jaskinię potrzebne są latarki) – system zapadlisk krasowych zwany
Twierdzą Ponoru (Cetatile Ponorului) – okno skalne – osada turystyczna Padisz,
[czas przejścia 12 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wycieczka górska: wąwóz Someszu Ciepłego (potok miejscami chowa się pod ziemię, to wypływa na powierzchnię)
– Jaskinia Cetatile Radesei z oknami oświetlającymi ją od góry [czas przejścia
7 godz.]. Czas wolny na odpoczynek, przebranie się, posiłek. Wyjazd w drogę
powrotną, nocny przejazd przez Węgry i Słowację.

Uwaga: koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety
wstępu oraz inne obligatoryjne opłaty 30 EUR/os. Zaproponowane trasy piesze
wymagają doświadczenia, dobrej kondycji, umiejętności radzenia sobie w terenie skalistym, miejscami prowadzą dnami potoków. Konieczna podczas wyjazdu czołówka lub latarka. Proponujemy zabranie ze sobą kaloszy lub innych butów do brodzenia po wodzie ewentualnie drugą parę butów (gdyby pierwsza
była mokra). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek
oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą
posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie
zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Rumunia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 21.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień - Góry Fogaraskie: wjazd do Rumunii ok. godz. 6.00, wymiana walut,
przejazd przez Transylwanię. Przejazd odcinkiem Drogi Transfogaraskiej. Możliwość krótkiego spaceru do Wodospadu Balea lub nad Jezioro Kozie. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - Góry Fogaraskie: śniadanie, wycieczka górska w góry Fagaras na
trasie: Balea Lac - Vf. Laitel (2390 m n.p.m.) - Lacu Caltun - Strunga Drakuli
(Żleb Drakuli - trudności techniczne - klamry, łańcuchy) - Negoiu (2535 m
n.p.m.) - Strunga Doamnei - Lacu Caltun - Balea Lac [czas przejścia ok. 10
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - Góry Ciucas: śniadanie, wycieczka górska w góry Ciucas na trasie:
Przełęcz Bratocea - Vf. Ciucas (1954 m n.p.m.) – Dolina Piwna – Cheia [czas
przejścia ok. 7 godz.]. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - Góry Bucegi: śniadanie, przejazd do Busteni, wycieczka górska: wyjazd kolejką na Vf. Baba Mare (2292 m n.p.m.) - Babele, Sfinx (eoliczne formy
skalne), wycieczka piesza w górach Bucegi na trasie: Babele - Vf. Omul (2507
m n.p.m.) – Vf. Scara – Bran [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - Góry Piatra Craiului: śniadanie, wycieczka górska w góry Piatra
Craiului (Skała Królewska) – wejście na ciągnącą się przez kilkanaście kilometrów wapienną grań z rozległymi widokami [czas przejścia od 7 do 10 godz. ze
względu na trudności techniczne: piargi, zabezpieczenie w postaci stalowych
lin]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - Góry Piatra Mare: śniadanie, wycieczka górska w góry Piatra Mare
na trasie: Dambu Morii - Wodospady 7 schodów – Piatra Mare (1843 m n.p.m.)
– Wodospad Tamina – Timisu [czas przejścia ok. 7 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Alba
Julia – krótkie zwiedzanie miasta: Twierdza Alba Carolina – jedna z najlepiej
Uwaga: wycieczka ma charakter górski. Zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i bardzo dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść
ok. 8 – 10 godz. marszu + dojazdy autokarem), odporności na ekspozycję
i umiejętności radzenia sobie z zabezpieczeniami typu: klamry, łańcuchy.
Długości tras ma charakter orientacyjny. Ostateczna realizacja tras pieszych
zależy od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów + kolejka „Babele” stanowią koszt
dodatkowy ok. 20 EUR/os. Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.
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Alpy Transylwańskie
- „Karpaty zakrętu”
zachowanych XVIII wiecznych twierdz Europy, cerkiew Koronacyjna – miejsce koronacji rumuńskich władców, Katedra św. Michała – jedna z najważniejszych nekropoli Węgier, Kluż, góry Bihor, Oradea. Przejazd do Polski przez Barwinek. Przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 23.00.
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

138/19
14.07 - 21.07.2019 r.
1680 zł, 1650 zł*
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 670 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota – przewodnika górskiego, 6 noclegów (2 w schronisku np. „Balea Cascada”,
4 w pensjonacie w Branie lub okolicy), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji,
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.

Słowenia

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 20.00. Przejazd nocny przez Słowację, Węgry.
2 dzień: wjazd do Słowenii, zwiedzanie Kranj - spacer po starówce, czas wolny, przejazd na miejsce noclegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska Ratece - Peć Tromeja (1508 m n.p.m) Korensko Sedlo. Planica - podziwianie skoczni narciarskich [czas przejścia ok.
5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Planica pod Golicu- Koca na Golici - Golica (1835 m
n.p.m) - Koca na Golici- Sedlo Suha- Planina pod Golicu [czas przejścia ok. 6
godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, Zavrasnica- Valvasorjev Dom – Stol (2236 m n.p.m) - Valvasorjev Dom - Zavrasnica [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Podljubelj - Dom na Kofcah - Velik Vrch (2008 m n.p.m) Dom na Kofcah - Podljubelj [czas przejścia ok. 8 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, Lajb – Pereval - Begunjśćica (2060 m n.p.m) - Roblekov
Dom – Pereval - Lajb [czas przejścia ok. 8 godz.]. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, spacer po Ptuju, czas wolny/czas na posiłek. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 23.00, Rzeszów ok. godz. ok. 01.30 (dnia następnego).
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Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota – przewodnika górskiego, 6 noclegów w pensjonacie /** (pokoje
2,3,4 os.), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 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: wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia i dobrej kondycji fizycznej, obycia z ekspozycją
oraz podstawowej umiejętności poruszania się w terenie skalistym (czas
trwania przejść ok. 6 – 9 godz. marszu + dojazdy autokarem). Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią
koszt dodatkowy (obowiązkowa płatność na miejscu) 40 EUR/os. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian tras (w uzasadnionych przypadkach). Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości
(dowód osobisty lub paszport). Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN/os.

Słoweńskie Karawanki
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

011/19

24.08 - 31.08.2019 r.

1840 zł*, 1870 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 750 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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Ukraina

5 dzień: śniadanie, wycieczka górska na najwyższy szczyt Beskidów Pokuckich: Wołowe – Rotyło (1483 m n.p.m.) – Wołowe [czas przejścia ok. 8 godz.],
obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wyżenka – Protiaty Kamień – Smugarskie wodospady (5 wodospadów na odcinku 2 km, najwyższy 18m) –
Jamy nad Czeremoszem [czas przejścia: ok. 4,5 godz.]. Planowany powrót do
Polski ok. godz. 20.00, Rzeszów ok. godz. 22.00.
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

020/19

28.05-02.06.2019 r.

930 zł*, 970 zł

025/19
09.07-14.07.2019 r.
930 zł*, 970 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 390 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym lub busem, opieka pilota-przewodnika, przewodnik górski, 4 noclegi w Żabiem
w pensjonacie (pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 4
obiadokolacje, NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych
(10.000 euro; KR podlimit 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

Huculszczyzna
- Beskid Huculski

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane
trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 21.30 – przejazd nocny.
2 dzień: śniadanie (możliwość przebrania się), wycieczka górska: Bereżnica – Biała Kobyła (1477 m n.p.m.) – Mychasiwka – Hrybkowa (1126 m n.p.m.) – Szwejkowa (847 m n.p.m.) – Żabie [czas przejścia ok. 7,5 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Ihrec – Czarny Groń (1388 m
n.p.m.) – Bereżnica [czas przejścia ok. 7,5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bukowiec – Pisany Kamień (1221 m
n.p.m.) – Jasienów Górny, (na szczycie na skale napis pamięci J. Piłsudskiego)
[czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
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5 dzień: śniadanie, spacer do skał w Jamielnicy [czas przejścia ok. 3 godz.]. Przejazd przez Lwów. Przyjazd do Polski ok. godz. 18.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.
5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

014/19

27.03-31.03.2019 r.

820 zł*, 870 zł

040/19

23.10-27.10.2019 r.

820 zł*, 870 zł

*Członkowie PTTK . Wpisowe w kwocie 350 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota - przewodnika górskiego, 4 noclegi w hotelu lub pensjonacie (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje, 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: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane
trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

Beskidy Skolskie
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd przez Skole, Tuchlę do miejscowości Sławsko.
Zakwaterowanie. Wycieczka: Hołowiecko – Makówka (933 m n.p.m.) – Sławsko
[czas przejścia ok. 4 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wołosianka – Ilza (1064 m n.p.m.) – Sławsko [czas przejścia ok. 4 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Jałynkuwate – Czarna Repa (1285 m.
n.p.m.) - Towsty Żołob (1270 m n.p.m.) - Wysoki Wierch (1242 m n.p.m.) - Wołosianka [czas przejścia ok. 6 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Sławsko – Trościan (1236 m n.p.m.) – Stodoliszcze – Sławsko [czas przejścia ok. 6 godz.], obiadokolacja, nocleg.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „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 – Pikuj (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 Wołosianka- 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.

4

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota - przewodnika, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, bilety wstępu w tym przejazd koleją, 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.

Bieszczady Wschodnie z Użoka
(4 dni) z przejazdem koleją
Sianki – Wołosianka

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

017/19

09.05-12.05.2019 r.

700 zł*,740 zł

029/19

08.08-11.08.2019 r.

700 zł*, 740 zł

036/19

26.09-29.09.2019 r.

700 zł*, 740 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 300 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras
(w uzasadnionych przypadkach).
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
– stanowisko „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.) - Kruhla (981 m n.p.m.) – Użok [czas przejścia
ok. 5 godz.], 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 godz.], 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: Ruski Moczar – Juda Wierch (972 m
n.p.m.) – Jawornik (1017 m n.p.m.) - Ruski Moczar [czas przejścia ok. 5
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.

6

Bieszczady Wschodnie z Użoka
(6 dni) z przejazdem koleją
Sianki – Wołosianka

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota – przewodnika górskiego, 5 noclegów (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, bilety wstępu w tym przejazd
koleją, 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.

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

022/19

11.06-16.06.2019 r.

1040 zł*, 1080 zł

039/19

15.10-20.10.2019 r.

1040 zł*, 1080 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 430 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze
wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.
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6 dzień: śniadanie, spacer na Pawłowski Kamień (okolice wsi Kniaziwskie),
przejazd trasą: Dolina – Bolechów – Stryj. Planowany powrót do Polski ok.
godz. 20.00, Rzeszowa ok. godz. 22.00.
6

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

027/19

23.07-28.07.2019 r.

900 zł*, 950 zł

030/19

13.08-18.08.2019 r.

900 zł*, 950 zł

035/19
17.09-22.09.2019 r.
900 zł*, 950 zł
*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 380 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota-przewodnika górskiego, 4 noclegi w Osmołodzie (pensjonat - warunki turystyczne, pokoje 3, 4, 6 osobowe), wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje, dojazdy „gruzawikiem” do punktów wyjściowych na trasy, bilety wstępu, 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: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach).
Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają
doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.
Wycieczki wymagają dobrej kondycji marszowej (duża ilość kosówki).

Gorgany z Osmołody z Popadią
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „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 Sywula (1815 m n.p.m.) – Sywula (1836 m n.p.m.) – Osmołoda [czas przejścia ok. 10
godz.], obiadokolacja, nocleg.
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4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Rafajłowa - Bratkowska (1792 m
n.p.m.) - Rafajłowa [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, mogiły żołnierzy II Brygady Legionów na cmentarzach
w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. Przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00.

5

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

041/19

07.11-11.11.2019 r.

800 zł*, 840 zł

*Członkowie PTTK . Wpisowe w kwocie 340 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota - przewodnika górskiego, 4 noclegi, wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje, dojazdy „gruzawikiem” wg programu, 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: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek oraz zmiany tras (w uzasadnionych przypadkach). Wycieczka ma charakter górski,
zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego
przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.

Gorgany z Rafajłowej
- Na szlaku II Brygady Legionów
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę. Spacer do wodospadu Buchtowiec. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska - wyjazd „gruzawikiem” pod Przełęcz Legionów: Przełęcz Legionów (1110 m n.p.m. - Rogodze Wielkie) - Pantyr (1225 m
n.p.m.) - Rafajłowa [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: dolina Sałatruka - Piekła - Sywula (1836
m n.p.m.) - Pod Bojarynem - Sałatruk [czas przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja,
nocleg.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) stanowisko „M” o godz. 21.00, przejazd nocny do m. Ust-Czorna.
2 dzień: śniadanie, zakwaterowanie, przejazd gruzawikiem pod Małą Klimową, wycieczka górska: Klimova (1492 m n.p.m.) – Ust-Czorna [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na grzbiet Szesa (1455 m n.p.m.), wycieczka górska: Podpula – Tempa (1634 m n.p.m.) – Szpańska (1459 m n.p.m.)
– Stohy – Ust-Czorna [ czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd gruzawikiem na Przeł. Przysłop (944 m n.p.m.),
wycieczka górska: Strimba (1719 m n.p.m.) – Kołoczawa [czas przejścia 8
godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Dubowa – Krasny Gruń (1386 m
n.p.m.) - 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.
Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.30.

6

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka
pilota-przewodnika górskiego, 4 noclegi, wyżywienie: 5 śniadań i 4 obiadokolacje, przejazdy gruzawikiem wg programu, 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.

Koniec geografii
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

031/19

20.08 – 25.08.2019 r.

890 zł*, 930 zł

037/19

01.10 – 06.10.2019 r.

890 zł*, 930 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 380 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych przypadkach zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie).
Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji fizycznej.
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Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) –
stanowisko „M” o godz. 6.00. Przejazd na Ukrainę, wycieczka górska: Jamna –
Makowica (984 m n.p.m.) – Rezerwat „Skały Dobosza” – Jaremcze (wodospad
i bazar) [czas przejścia ok. 5 godz.], zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Koźmieszczyk - Pietros (2020 m
n.p.m.) - Kwasy [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla
(2058 m n.p.m.) - Zaroślak [czas przejścia ok. 5 godz.], obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Bysrec – Szpyci – Rebra (2001 m
n.p.m.) – Gutin Tomnatyk (2016 m n.p.m.) - Brebeneskul (2036 m n.p.m.)
– Munczel – Dzembronia [czas przejścia ok. 11 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.

6

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota-przewodnika górskiego, 5 noclegów w pensjonacie (pokoje 2, 3,
4 os. z łazienkami), wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji, bilety wstępu
wg programu, 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.

Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnohorze
NR IMPREZY

TERMIN

CENA

018/19

14.05-19.05.2019 r.

1000 zł*, 1040 zł

024/19

18.06-23.06.2019 r.

1000 zł*, 1040 zł

033/19

03.09-08.09.2019 r.

1000 zł*, 1040 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 420 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. 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. Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania
i dobrej kondycji fizycznej.
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NR IMPREZY

TERMIN

CENA

015/19

12.04-14.04.2019 r.

550 zł*, 580 zł

019/19

24.05-26.05.2019 r.

550 zł*, 580 zł

021/19

07.06-09.06.2019 r.

550 zł*, 580 zł

026/19

19.07-21.07.2019 r.

550 zł*, 580 zł

032/19

30.08-01.09.2019 r.

550 zł*, 580 zł

034/19

13.09-15.09.2019 r.

550 zł*, 580 zł

038/19

11.10-13.10.2019 r.

550 zł*, 580 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 240 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczki i tras
(skrócenie, wydłużenie, odwołanie, zmiana trasy) w uzasadnionych przypadkach. Wycieczka ma charakter górski, zaproponowane trasy piesze wymagają doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji
fizycznej.

Borżawa i Pikuj
Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) – stanowisko „M” o godz. 6.00, Przejazd do Wołowca, po drodze krótkie przejście do Skał
w Jamielnicy [czas przejścia ok. 3 godz.], zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska: wyjazd kolejką krzesełkową na Gimbę –
Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) – Hukliwe [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Biłosowica – Pikuj (1408 m n. p. m.) – Biłosowica [czas przejścia 5 godz.]. Planowany przyjazd do Polski ok. godz. 19.00.
Powrót do Rzeszowa ok. godz. 22.00.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym lub busem,
opieka pilota – przewodnika górskiego, 2 noclegi w hotelu (pokoje 2 i 3 os.
z łazienkami), wyżywienie: 2 obiadokolacje i 2 śniadania, 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.

Ukraina
1

6 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Gorganach: Polanica - Syniak (1666
m n.p.m.) - Polanica [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
7 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.

7

NR IMPREZY

TERMIN

CENA

016/19

28.04-04.05.2019 r.

1140 zł*, 1180 zł

028/19

29.07-04.08.2019 r.

1140 zł*, 1180 zł

*Członkowie PTTK. Wpisowe w kwocie 470 zł płatne w momencie zgłoszenia,
pozostałą kwotę należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym/busem,
opieka pilota-przewodnika górskiego, 6 noclegów w pensjonacie/hotelu
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, wstępy do zwiedzanych obiektów oraz do zwiedzanych rezerwatów i parków
narodowych, 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.

Czarnohora i Huculszczyzna

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator
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.

Program:
1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera) - stanowisko „M” o godz. 6.00. Rohatyń (UNESCO) – zwiedzanie cerkwi św. Ducha, Jaremcze
- krótki spacer do wodospadu, Polanica - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wycieczka górska w Czarnohorze: Zaroślak - Howerla (2058 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 górska: Zaroślak - Jeziorko Niesamowite - Szpyci połonina Maryszewska - dolina Prutu [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja,
nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka objazdowa po Huculszczyźnie: Werchowyna (Żabie) - zwiedzanie prywatnego muzeum Romana Kumłyka, Kołomyja – zwiedzanie miasta, muzeum huculskie, obiadokolacja, nocleg.
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Ukraina
XI Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników
Oddziału Koła PTTK w Rzeszowie
z bazą w Polanicy na Ukrainie
Cel Rajdu: poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych Czarnohory, Gorganów i Beskidu Pokuckiego oraz integracja środowiska przewodnickiego i turystycznego.
Baza Rajdu: Polanica w Gorganach na pograniczu z Czarnohorą w rejonie
Przełęczy Jabłonickiej i przedwojennej granicy Polski z Czechosłowacją.
NR IMPREZY

TERMIN

023/19

01.07-07.07.2019

7

Koszty uczestnictwa dla osoby:
- przewodnicy PTTK: 1000,00 zł
- Członkowie PTTK: 1100,00 zł
- pozostali uczestnicy: 1150,00 zł

Wpisowe w kwocie 450 zł płatne w momencie zgłoszenia, pozostałą kwotę
należy wpłacić do 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Proponujemy 4 trasy wycieczek pieszych (codziennie)
Trasa Nr 1 - wycieczki długie
Trasa Nr 2 - wycieczki długie i średnie
Trasa Nr 3 - wycieczki średnie i krótkie
Trasa Nr 4 - wycieczki krótkie i spacerowe

Uwaga: uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras wycieczek górskich lub odwołanie (w uzasadnionych
wypadkach). Czas przejścia nie obejmuje dojazdu do trasy. Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki fakultatywnej do Żabiego i Kołomyji np. w przypadku złej
pogody – koszt dodatkowy z biletami wstępu 80 zł/os.
Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem turystycznym lub busem, 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 6.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.

TRASA 1 (wycieczki długie)

TRASA 3 (wycieczki średnie i krótkie)

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie stanowisko „M”
o godz. 6.00. Przejazd przez Krościenko, Chyrów, Sambor – wymiana walut, Drohobycz, Stryj, Stanisławów, Nadwórną do m. Jaremcze – spacer do wodospadu,
targ huculski. Ok. godz. 18.00 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie (wczesne), przejazd do Żabiego (Wierchowiny), wycieczka
górska: Krasnyk – Połonina Pokonieczna- Kreta- Żmijewska- Skuopowa (1579
m n.p.m.) – Zielona [czas przejścia ok. 10 godz.] obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Syniak (1666 m n.p.m.) – Mały
Gorgan – Bukovel Polanica [czas przejścia ok. 7 godz.], obiadokolacja, wieczór
z gitarami, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: „co słychać na Popie Iwanie” Dzembronia
– Uchaty Kamień – Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – Smotrec – Dzembronia [czas
przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Jeziorko Niesamowite – Turkul
– Dancerz – Pożyżewska – Breskul – Howerla (2058 m n.p.m.) – Zaroślak [czas
przejścia ok. 7.5 – 8 godz.], bankiet z obiadokolacją i żywą muzyką zespołu „Na
Drabini”, nocleg.
6 dzień: śniadanie (trochę później), wycieczka górska: Mikulczyn – Wielka Rakieta (1047 m n.p.m.) – Tołsty – Stajki – Makowica Jaremcze [czas przejścia ok.
8 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
7 dzień: śniadanie (trochę wcześniej), powrót do Polski trasą Stanisławów – Halicz – obwodnica Lwowa – Medyka. Planowany przyjazd do Polski ok 19.00, do
Rzeszowa ok. 21.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie o godz. 6.00 stanowisko „M”. Przejazd przez Krościenko, Chyrów, Sambor – wymiana walut, Drohobycz, Stryj, Stanisławów, Nadwórną do m. Jaremcze – spacer do wodospadu,
targ huculski. Ok. godz. 18.00 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie (wczesne), przejazd do Żabiego (Wierchowiny), wycieczka
górska: Krasnyk – Żabie Kotylki – Kryta (1358 m n.p.m.) – Połonina Pokonieczna – Krasnyk [czas przejścia ok. 5.5 – 6 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Bukowel – Przełęcz Stoły – Połonina Bohacka (1354 m n.p.m.) – Czarna Klewa – Bukowel [czas przejścia ok.
5 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Wołowe – Rotyto (1482 m n.p.m.) – Wołowe [czas przejścia ok. 6.5 – 7 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2058 m n.p.m.) –
Zaroślak (5.5 godz.), bankiet z obiadokolacją i żywą muzyką zespołu „Na Drabini’,
nocleg.
6 dzień: śniadanie (trochę później), wycieczka górska: Jaremcze – Skały Dobosza – Makowica – Dora [czas przejścia 3.5 – 4 godz.], obiadokolacja, wieczór
z gitarami, nocleg.
7 dzień: śniadanie (trochę wcześniej), powrót do Polski trasą Stanisławów – Halicz – obwodnica Lwowa – Medyka. Planowany przyjazd do Polski ok. 19.00, do
Rzeszowa ok. 21.00.

TRASA 4 (wycieczki krótkie i spacerowe)

TRASA 2 (wycieczki długie i średnie)

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie o godz. 6.00 stanowisko „M”. Przejazd przez Krościenko, Chyrów, Sambor – wymiana walut, Drohobycz, Stryj, Stanisławów, Nadwórną do m. Jaremcze – spacer do wodospadu,
targ huculski. Ok. godz. 18.00 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie (wczesne), przejazd do Żabiego (Wierchowiny), wycieczka
górska: Żabie Kotylki – Magurka (1024 m n.p.m.) – Żabie [czas przejścia ok. 3
godz.], obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Bukowel – Bukowel (1129 m
n.p.m.) – Polanica [czas przejścia ok. 2.5 – 3 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz Krzywopilska – Dit (1336 m
n.p.m.) – Mały Dit – Krzywopile [czas przejścia ok. 4 – 4.5 godz.], obiadokolacja,
nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Wielka Koźmieska (1572
m n.p.m.) - cmentarz z I wojny światowej – Zaroślak [czas przejścia ok. 3 – 3.5
godz.], bankiet z obiadokolacją i żywą muzyką zespołu „Na Drabini”, nocleg.
6 dzień: śniadanie (trochę później), wycieczka górska: Jaremcze – Skała Dobosza – Jaremcze – spacer z Dory do monastyru Andrzeja Szeptyckiego [czas przejścia 4 godz.] obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
7 dzień: śniadanie (trochę wcześniej), powrót do Polski trasą Stanisławów – Halicz – obwodnica Lwowa – Medyka. Planowany przyjazd do Polski ok 19.00, do
Rzeszowa ok. 21.00.

1 dzień: wyjazd z dworca autobusowego PKS w Rzeszowie stanowisko „M”
o godz. 6.00. Przejazd przez Krościenko, Chyrów, Sambor – wymiana walut, Drohobycz, Stryj, Stanisławów, Nadwórną do m. Jaremcze – spacer do wodospadu,
targ huculski. Ok. godz. 18.00 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie (wczesne), przejazd do Żabiego (Wierchowiny), wycieczka
górska: Zielona – Skupowa (1579 m n.p.m.) – Żmijewska – Toplicze [czas przejścia ok. 8 godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Polanica – Chomiak (1544 m n.p.m.) –
Polanica [czas przejścia ok 5.5. godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wycieczka górska: „co słychać na Popie Iwanie” Dzembronia
– Uchaty Kamień – Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – Smotrec – Dzembronia [czas
przejścia ok. 9 godz.], obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2058 m n.p.m.) –
Breskul – Pożyżewska – Stacja botaniczno-meteorologiczna – Zaroślak [czas
przejścia 7 – 7.5 godz.], bankiet z obiadokolacją i żywą muzyką zespołu „Na Drabini”, nocleg.
6 dzień: śniadanie (trochę później), wycieczka górska: Mikulczyn – Stajki – Makowica (984 m n.p.m.) – Skały Dobosza – Jaremcze [czas przejścia ok. 4 – 4.5
godz.], obiadokolacja, wieczór z gitarami, nocleg.
7 dzień: śniadanie (trochę wcześniej), powrót do Polski trasą Stanisławów – Halicz – obwodnica Lwowa – Medyka. Planowany przyjazd do Polski ok. 19.00, do
Rzeszowa ok. 21.00.
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Kalendarz imprez 2019
Data

Nazwa imprezy turystycznej

strona

Data

16.03.2019 - 17.03.2019
27.03.2019 - 31.03.2019
12.04.2019 - 14.04.2019
13.04.2019 - 14.04.2019
25.04.2019 - 28.04.2019
27.04.2019 - 05.05.2019
27.04.2019 - 04.05.2019
27.04.2019 - 04.05.2019
27.04.2019 - 05.05.2019
28.04.2019 - 04.05.2019

Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Beskidy Skolskie
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Czarnogóra: Bałkańska Perełka
Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
Włochy: Włochy klasyczne
Włochy Szwajcaria: Alpy - tu się oddycha
Ukraina: Czarnohora i Huculszczyzna
Litwa Łotwa Estonia Finlandia:
Kraje nadbałtyckie
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz
Wołyń i Huculszczyzna
Ukraina: Podole
Litwa: Wilno - Troki - Kowno
Polska: Trójmiasto i Malbork
Czechy: Złota Praga
Austria Czechy: Wiedeń - Dolina Wachau
- Morawy
Rumunia: Transylwania 5 dni
Ukraina: Lwów - Truskawiec - Drohobycz
- Żółkiew
Ukraina: Lwów 2 dni
Austia Słowacja: Dwie stolice Wiedeń
i Bratysława
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Bieszczady Wschdonie z Użoka
(4 dni) z przejazdem koleją Sianki Wołosianka
Malta: Wyspa Błekitu
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnochorze
Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Mołdawia Rumunia Ukraina: Bukowina Gaugazja
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Huculszczyzna - Beskid Huculski
Ukraina: Lwów 2 dni
Francja: Szampania – z wizytą u króla win
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Bieszczady Wschdonie z Użoka
(6 dni) z przejazdem koleją Sianki Wołosianka
Francja: Szampania – z wizytą u króla win
Włochy: Włochy klasyczne
Finlandia: Kraina Północnego Słońca
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnochorze
Niemcy: Bawaria - Baśniowe zamki
Rumunia: Transylwania 5 dni
Ukraina: Podole
Polska: Podlasie - mozaika kulturowa
Ukraina: Lwów - Truskawiec - Drohobycz
- Żółkiew
Czechy: Praga 3 dni
Austia Słowacja: Dwie stolice Wiedeń
i Bratysława

34
46
50
34
37
7
6
39
30
50

21.06.2019 - 23.06.2019
21.06.2019 - 23.06.2019
22.06.2019 - 29.06.2019

Ukraina: Lwów - Krzemieniec
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Chorwacja: Słoneczna Dalmacja

32
38
6

22.06.2019 - 29.06.2019

Rosja Litwa Łotwa Estonia: St. Petersburg
- białe noce

27

28.04.2019 - 04.05.2019
29.04.2019 - 04.05.2019
29.04.2019 - 02.05.2019
29.04.2019 - 02.05.2019
01.05.2019 - 05.05.2019
01.05.2019 - 04.05.2019
01.05.2019 - 04.05.2019
01.05.2019 - 05.05.2019
01.05.2019 - 04.05.2019
01.05.2019 - 02.05.2019
02.05.2019 - 04.05.2019
02.05.2019 - 04.05.2019
04.05.2019 - 05.05.2019
09.05.2019 - 12.05.2019
11.05.2019 - 15.05.2019
11.05.2019 - 12.05.2019
14.05.2019 - 19.05.2019
17.05.2019 - 19.05.2019
18.05.2019 - 19.05.2019
23.05.2019 - 26.05.2019
24.05.2019 - 26.05.2019
24.05.2019 - 02.06.2019
25.05.2019 - 26.05.2019
28.05.2019 - 02.06.2019
01.06.2019 - 02.06.2019
06.06.2019 - 09.06.2019
07.06.2019 - 09.06.2019
08.06.2019 - 09.06.2019
11.06.2019 - 16.06.2019
13.06.2019 - 16.06.2019
15.06.2019 - 22.06.2019
15.06.2019 - 22.06.2019
15.06.2019 - 16.06.2019
18.06.2019 - 23.06.2019
19.06.2019 - 23.06.2019
19.06.2019 - 23.06.2019
19.06.2019 - 22.06.2019
20.06.2019 - 23.06.2019
20.06.2019 - 23.06.2019
21.06.2019 - 23.06.2019
21.06.2019 - 23.06.2019

22.06.2019 - 30.06.2019
22.06.2019 - 23.06.2019
26.06.2019 - 29.06.2019
26.06.2019 - 29.06.2019
27.06.2019 - 30.06.2019

18

27.06.2019 - 30.06.2019

35

27.06.2019 - 30.06.2019
28.06.2019 - 30.06.2019
29.06.2019 - 07.07.2019
29.06.2019 - 30.06.2019

36
18
26
10

30.06.2019 - 06.07.2019

3

01.07.2019 - 07.07.2019

30

03.07.2019 - 07.07.2019

33

04.07.2019 - 06.07.2019
04.07.2019 - 07.07.2019
05.07.2019 - 07.07.2019
06.07.2019 - 14.07.2019
06.07.2019 - 07.07.2019
07.07.2019 - 16.07.2019
08.07.2019 - 13.07.2019
08.07.2019 - 17.07.2019
09.07.2019 - 14.07.2019

34
4
38
34
47
19
34

09.07.2019 - 14.07.2019

49

11.07.2019 - 14.07.2019

34
34
37
50

12.07.2019 - 14.07.2019
13.07.2019 - 19.07.2019
13.07.2019 - 14.07.2019

21

14.07.2019 - 21.07.2019

34
46
34
14
50
34

16.07.2019 - 21.07.2019
18.07.2019 - 21.07.2019
19.07.2019 - 21.07.2019
19.07.2019 - 21.07.2019
19.07.2019 - 21.07.2019
19.07.2019 - 27.07.2019
20.07.2019 - 21.07.2019
23.07.2019 - 28.07.2019
26.07.2019 - 28.07.2019
27.07.2019 - 04.08.2019
27.07.2019 - 04.08.2019
27.07.2019 - 28.07.2019
29.07.2019 - 04.08.2019
01.08.2019 - 03.08.2019
03.08.2019 - 04.08.2019

47
14
39
13
34
49
22
30
36
26

08.08.2019 - 11.08.2019
08.08.2019 - 10.08.2019
08.08.2019 - 11.08.2019
10.08.2019 - 13.08.2019
10.08.2019 - 17.08.2019

33
9
4
52

Nazwa imprezy turystycznej

Rumunia: Morze Czarne
Ukraina: Lwów 2 dni
Czechy Niemcy: Szwajcaria Saksońska
i Czeska - Drezno
Ukraina: Lwów i Podole
Czechy: Szlakiem zamków do Czeskiego
Krumlova
Niemcy - Polska: Perły Dolnego Śląska
i Saksonii
Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Polska: Królewska Warszawa
Włochy Szwajcaria: Alpy - tu się oddycha
Ukraina: Lwów 2 dni
Litwa Łotwa Estonia Finlandia: Kraje
nadbałtyckie
Ukraina: Rajd w Polanicy
Ukraina: Złote kopuły Kijowa i Czarnobyl
/ Meżyhirja
Ukraina: Lwów i Stanisławów
Polska: Karkonosze
Czechy: Zabytki pogranicza
Czarnogóra: Bałkańska Perełka
Ukraina: Lwów 2 dni
Grecja: Starożytne tajemnice
Rumunia: Fascynująca Transylwania
Irlandia - Wielka Brytania: Zielone wyspy
Ukraina: Huculszczyzna - Beskid Huculski
Ukraina: Największe atrakcje Podola oraz
Wołyń i Huculszczyzna
Polska: Trójmiasto i Malbork
Austia Słowacja: Dwie stolice Wiedeń
i Bratysława
Białoruś: Płuca Europy
Ukraina: Lwów 2 dni
Rumunia: Alpy Transylwańskie - Karpaty
Zakrętu
Ukraina: Zakarpacie - Bukowina Huculszczyzna
Dania, Szwecja: Kopenhaga i Malmo
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Czechy: Praga 3 dni
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Czarnogóra: Durmitor Góry Jugosławii
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
Czarnogóra: Bałkańska Perełka
Bułgaria: Góry Piryn i Riła
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Czarnohora i Huculszczyzna
Ukraina: Lwów - Krzemieniec
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Bieszczady Wschdonie z Użoka
(4 dni) z przejazdem koleją Sianki Wołosianka
Ukraina: Lwów i Stanisławów
Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Ukraina: Wołyńskim Szlakiem
Włochy: Włochy klasyczne

strona

29
34
11
33
9
23
37
25
30
34
18
51
32
35
24
10
7
34
15
28
17
46
35
26
4
5
34
45
36
12
50
9
38
41
34
48
34
7
41
34
50
32
34
47
35
37
37
39

Data

10.08.2019 - 13.08.2019
10.08.2019 - 11.08.2019

Nazwa imprezy turystycznej

strona

12.08.2019 - 17.08.2019
12.08.2019 - 23.08.2019
13.08.2019 - 18.08.2019

Litwa: Wilno - Troki - Kowno
Ukraina: Lwów 2 dni
Litwa Łotwa Estonia Finlandia: Kraje
nadbałtyckie
Austia Słowacja: Dwie stolice Wiedeń
i Bratysława
Rumunia: Fascynująca Transylwania
Armenia Gruzja: Południowy Kaukaz
Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią

13.08.2019 - 17.08.2019

Niemcy: Bawaria - Baśniowe zamki

22

14.08.2019 - 18.08.2019
15.08.2019 - 18.08.2019

Polska: Mazury
Czechy: Złota Praga
Austria Czechy: Wiedeń - Dolina Wachau
- Morawy
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Czarnogóra: Góry przeklęte
Czarnogóra: Bałkańska perełka
Ukraina: Lwów 2 dni
Białoruś: Płuca Europy
Ukraina: Zakarpacie - Bukowina Huculszczyzna
Ukraina: Koniec Geografii
Dania, Szwecja: Kopenhaga i Malmo
Albania: Alpy Północnoalbańskie - Góry
Przeklęte
Słowenia: Słoweńskie Karawanki
Bułgaria: Złote Wybrzeże
Włochy: Włoskie wspaniałości
Ukraina: Lwów 2 dni
Rumunia: Apuseni - Podziemne królestwo
Gór Zachodnich
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Turcja: Klejnot orientu
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Na wszystkich sześciu
dwutysięcznikach w Czarnochorze
Polska: Trójmiasto i Malbork
Chorwacja: Słoneczna Dalmacja
Włochy: Włochy klasyczne
Ukraina: Lwów 2 dni
Rumunia: Karpaty Wschodnie
Niemcy: Bawaria - Baśniowe zamki
Ukraina: Lwów i Podole
Ukraina: Złote kopuły Kijowa i Czarnobyl
/ Meżyhirja
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Czechy: Praga 3 dni
Austia Słowacja: Dwie stolice Wiedeń
i Bratysława
Ukraina: Lwów i Stanisławów
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Malta: Wyspa Błekitu
Ukraina: Lwów 2 dni
Litwa Łotwa Estonia Finlandia: Kraje
nadbałtyckie
Rumunia: Fascynująca Transylwania
Ukraina: Zakarpacie - Bukowina Huculszczyzna
Ukraina: Gorgany z Osmołody z Popadią
Czechy Niemcy: Szwajcaria Saksońska
i Czeska - Drezno
Ukraina: Wołyńskim Szlakiem
Czechy: Szlakiem zamków do Czeskiego
Krumlova
Polska: Królewska Warszawa
Czarnogóra: Bałkańska Perełka

25
10

11.08.2019 - 17.08.2019
12.08.2019 - 14.08.2019

15.08.2019 - 18.08.2019
15.08.2019 - 17.08.2019
16.08.2019 - 25.08.2019
17.08.2019 - 25.08.2019
17.08.2019 - 18.08.2019
19.08.2019 - 25.08.2019
19.08.2019 - 24.08.2019
20.08.2019 - 25.08.2019
22.08.2019 - 25.08.2019
23.08.2019 - 01.09.2019
24.08.2019 - 31.08.2019
24.08.2019 - 01.09.2019
24.08.2019 - 31.08.2019
24.08.2019 - 25.08.2019
25.08.2019 - 01.09.2019
30.08.2019 - 01.09.2019
30.08.2019 - 10.09.2019
31.08.2019 - 01.09.2019
03.09.2019 - 08.09.2019
04.09.2019 - 08.09.2019
07.09.2019 - 14.09.2019
07.09.2019 - 14.09.2019
07.09.2019 - 08.09.2019
08.09.2019 - 14.09.2019
10.09.2019 - 14.09.2019
11.09.2019 - 14.09.2019
11.09.2019 - 15.09.2019
13.09.2019 - 15.09.2019
13.09.2019 - 15.09.2019
13.09.2019 - 15.09.2019
13.09.2019 - 15.09.2019
13.09.2019 - 15.09.2019
14.09.2019 - 18.09.2019
14.09.2019 - 15.09.2019
15.09.2019 - 21.09.2019
16.09.2019 - 21.09.2019
16.09.2019 - 21.09.2019
17.09.2019 - 22.09.2019
18.09.2019 - 21.09.2019
18.09.2019 - 21.09.2019
19.09.2019 - 22.09.2019
20.09.2019 - 22.09.2019
21.09.2019 - 29.09.2019

18
34

Data

05.10.2019 - 06.10.2019

Ukraina: Lwów 2 dni

34

10.10.2019 - 13.10.2019
11.10.2019 - 13.10.2019

Ukraina: Złote kopuły Kijowa pociągiem
Ukraina: Borżawa i Pikuj
Austia Słowacja: Dwie stolice Wiedeń
i Bratysława
Węgry: Budapeszt i Zakole Dunaju
Ukraina: Lwów - Krzemieniec
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Bieszczady Wschdonie z Użoka
(6 dni) z przejazdem koleją Sianki Wołosianka
Czechy: Praga 3 dni
Gruzja: Na pograniczu Europy i Azji
Ukraina: Beskidy Skolskie
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Gorgany z Rafajłowej : Na szlaku
II Brygady Legionistów
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Andrzejki we Lwowie
Czechy: Adwentowy Jarmark w Pradze
Węgry: Budapeszt - Jarmark Adwentowy
Czechy: Adwentowy Jarmark na
Wołoszczyźnie
Ukraina: Lwów 2 dni

37
50

21.09.2019 - 22.09.2019
22.09.2019 - 30.09.2019

4

26.09.2019 - 29.09.2019

28
2
48

3
38
42
7
34
5

11.10.2019 - 13.10.2019
11.10.2019 - 13.10.2019
12.10.2019 - 14.10.2019
12.10.2019 - 13.10.2019

36
49
12

15.10.2019 - 20.10.2019

40

18.10.2019 - 20.10.2019
19.10.2019 - 27.10.2019
23.10.2019 - 27.10.2019
26.10.2019 - 27.10.2019

45
4
39
34

07.11.2019 - 11.11.2019

44

09.11.2019 - 10.11.2019
23.11.2019 - 24.11.2019
30.11.2019 - 01.12.2019
05.12.2019 - 08.12.2019
06.12.2019 - 08.12.2019

50
31
34
49

14.12.2019 - 15.12.2019

26
6
39
34
43
22
33

14.12.2019 - 15.12.2019
grudzień 2019 grudzień 2019

32
50
9
4
35
38
19
34
18
28
36
48
11
37
9
25
7
53

strona

26.09.2019 - 06.10.2019
26.09.2019 - 28.09.2019
26.09.2019 - 29.09.2019
28.09.2019 - 29.09.2019
01.10.2019 - 06.10.2019
05.10.2019 - 12.10.2019

21.09.2019 - 28.09.2019

18

Nazwa imprezy turystycznej

Rosja Litwa Łotwa Estonia: St. Petersburg
- białe noce
Ukraina: Lwów 2 dni
Gruzja: Na pograniczu Europy i Azji
Ukraina: Bieszczady Wschdonie z Użoka
(4 dni) z przejazdem koleją Sianki Wołosianka
Macedonia: Serce Bałkanów
Ukraina: Lwów i Polskie Termopile
Polska: Karkonosze
Ukraina: Lwów 2 dni
Ukraina: Koniec Geografii
Włochy: Włochy klasyczne

Maroko: Egzotyczne królestwo

27
34
16
47
43
34
24
34
49
39

4
38
32
34
47
9
16
46
34
48
34
34
34
8
38
8
34
20

INFORMACJE OGÓLNE
Anulacja wycieczki

kłych. Szczegółowe informacje podajemy w Warunkach Uczestnictwa punkt V
oraz w świadczeniach 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. Procedura 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 krajów 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.

Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości osób do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klienci informowani są
o takiej sytuacji telefonicznie, listownie bądź mailowo. Minimalna frekwencja to
33 osoby przy wycieczkach objazdowych i 18 przy górskich na Ukrainę. W przypadku odwołania imprezy Uczestnik otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych
środków. W tym celu konieczne jest podanie nr konta w przypadku wpłat dokonanych przelewem bądź dostarczenie paragonu fiskalnego w przypadku wpłat
gotówkowych.

Autokary
Wszystkie autokary są klasy turystycznej, wyposażone w klimatyzację, dvd, wc
a także w większości w barek z kawą i herbatą (napoje serwowane na postojach
i płatne u kierowcy).

Dokumenty

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (KR)

Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać przy sobie wymagany dokument
tożsamości lub paszport.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia wynoszącego 7% wartości imprezy. Umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek rezygnacji
z wyjazdu z 21 powodów podanych przez Ubezpieczyciela. Opłatę należy uiścić
w dniu zgłoszenia. Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej Signal
Iduna, stronie internetowej Biura Podróży PTTK Rzeszów oraz w biurze podróży
PTTK Rzeszów.

Dodatkowe opłaty

Dodatkowe opłaty stanowią obowiązkowy koszt (za wyjątkiem biletów wstępu). Opłatę należy uiścić u Pilota wycieczki w podanej w programie walucie.
Najczęściej są to: bilety wstępu, miejscowi przewodnicy oraz inne obligatoryjne
opłaty. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwiedzania poszczególnych obiektów
po uprzednim poinformowaniu o tym Pilota wycieczki, wówczas Uczestnik nie
ponosi kosztów biletu wstępu do danego obiektu (o ile dane bilety nie zostały
już zarezerwowane i opłacone).

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.

Miejsca w autokarze
Podczas zbiórki Uczestnicy wycieczki są wyczytywani wg listy (sporządzana jest
według kolejności dokonywania rezerwacji na daną imprezę) – w takiej kolejności wsiada się do autokaru i zajmuje wybrane przez siebie miejsce. Dla Uczestników wsiadających na trasie miejsca będą zarezerwowane również wg kolejności
z listy. Nie prowadzimy ani nie przyjmujemy rezerwacji miejsc w autokarze.

Wizy
Szczegółowe informacje na temat wiz podajemy w programach. Do uzyskania
wizy konieczne jest bezwzględne dostosowanie się do wymogów, które podajemy.

Pilot / Przewodnik

Wycieczki fakultatywne

Pilot jest osobą występującą w imieniu organizatora imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad Uczestnikami imprezy i czuwa nad sposobem wykonywania
na ich rzecz usług. Przekazuje również podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju/miejsca, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Jest stroną organizacyjną imprezy. Podczas trwania imprezy Uczestnicy wycieczki mają
obowiązek bezwzględnego 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.

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 dopłaty. Napoje do obiadokolacji zazwyczaj są dodatkowo płatne.

Wpłaty
Wpłat można dokonywać gotówką 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. Wpłata zaliczki musi
nastąpić do 3 dni od dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy dopłacić do
20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

Potwierdzenie wycieczki
Zakładamy, że każda wycieczka się odbywa. Jeśli do 10 dni przed rozpoczęciem
imprezy nie otrzymają Państwo wiadomości o jej odwołaniu oznacza to automatycznie, iż impreza jest potwierdzona. Informacje można uzyskać również
telefonicznie i osobiście w biurze podróży.

Vouchery
Istnieje możliwość wykupienia wycieczki w formie vouchera. Voucher przygotowywany jest w biurze. Nie ma możliwości otrzymania vouchera drogą elektroniczną. Istnieje możliwość wysłania vouchera pocztą po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty. Szczegółowe informacje w biurze.

Promocje
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i ostateczna. Nie podlega zmianom
w przypadku wystąpienia promocji czy ofert typu last minute po zawarciu umowy z uczestnikiem.

Zakwaterowanie

Rezerwacja

Najczęściej w hotelach **/*** bądź pensjonatach, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami. Informacje na temat miejsca noclegu oraz dodatkowych opłat (np. opłata
klimatyczna, opłata za klimatyzację, opłata za leżaki itp.) do poszczególnej imprezy można 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 zakwaterowania w pokoju 1 osobowym po uprzednio
dokonanej dopłacie (potwierdzenie i szczegółowe informacje po potwierdzeniu
wycieczki). W przypadku osób zgłoszonych 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 rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką.

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 umowę 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.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
Zgodnie z ustawą z dn. 22.07.2016r., wprowadzona została obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w wysokości 10 zł/os lub 13 zł/os,
która jest pobierana przy podpisywaniu umowy. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników
turystycznych.

Zbiórka
Prosimy o punktualne przybywanie na miejsce zbiórki (Dworzec Główny PKS
w Rzeszowie, ul. Grottgera – stanowisko „M” (międzynarodowe, czerwona litera),
tj 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu.

Ubezpieczenie
Naszych Klientów ubezpieczamy w Signal Iduna Polska. Ubezpieczenie obejmuje KL (koszty leczenia), NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków) oraz
bagaż. Ubezpieczeni objęci są również ochroną w zakresie chorób przewle-
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH 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-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie (zwane dalej PTTK) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Matejki 2, 35-064 Rzeszów, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod nr KRS 0000097353, NIP 81302670707 (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

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 spoczywają
na Podróżnym.
2. Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę turystyczną wg następujących zasad:
a) przy podpisywaniu Umowy Podróżny uiszcza przedpłatę w wysokości podanej na
umowie,
b) do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Podróżny dopłaca pozostałą
część ceny tj. do kwoty 100 % ceny imprezy turystycznej,
c) jeżeli Podróżny zawiera Umowę na 20 dni lub krócej przed daną imprezą turystyczną,
wpłaca on z chwilą zawarcia Umowy całą kwotę za daną Imprezę turystyczną.
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 Podróżnego, jest on zobowiązany dostarczyć do biura PTTK bankowy dowód wpłaty w ciągu 24
godzin od momentu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, a to zgodnie z zasadami
określonymi w dziale III ust 2 niniejszych ogólnych warunków. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, PTTK zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji.
W przypadku określonym w dziale III ust 2 c ogólnych warunków, Podróżny zobowiązany
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 ofert last minute, kolejnej obniżki oferty np. last
minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez biuro.

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, przedsiębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki, agencie turystycznym, trwałym nośniku, punkcie
sprzedaży, powrocie do kraju, turystycznym rachunku powierniczym, zabezpieczeniu
finansowym, nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach, niezgodności, oznacza to znaczenie nadane im przez art. 4 Ustawy o impreza turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361
– zwanej dalej Ustawą).
2. Wszelkie imprezy zawarte w ofercie PTTK zamieszczone w katalogach, stronie internetowej, 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 poinformowaniu o nich Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
4. PTTK oraz Podróżny zobowiązani są do wzajemnego przekazywania sobie wymaganych Ustawą lub Umową informacji na uzgodnionym wcześniej nośniku. Informacje 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 zawierająca wszelkie istotne dane o wybranej imprezie turystycznej. Zawarcie Umowy
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 rozpoczęciem 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 Podróżnego.
6. Umowy podpisywane na rzecz osoby małoletniej wymagają pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli osoba małoletnia wyjechać ma bez opieki
rodziców bądź opiekunów prawnych, zgoda o której mowa wymaga ich podpisów
notarialnie poświadczonych.
7. Za szkody wyrządzone przez małoletniego podczas organizowanej imprezy turystycznej 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 Informacji 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 informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych
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 przedmiotowych 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 wymagane 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, informacji 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 informacji
zawartych w formularzu SFI oraz informacji o imprezie turystycznej, a następnie 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 zawarciem Umowy informację o imprezie turystycznej, uzgodnienia między stronami
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.

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 wynikających 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 turystycznych, 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 powiadomić Podróżnego. Podróżny w takim wypadku ma obowiązek również na trwałym 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 wynikającego 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 rozpoczęciem 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 dokonania 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 nadzwyczajnych okoliczności,
bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli powiadomił Podróżnego niezwłocznie o rozwiązaniu Umowy, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

V. Odstąpienie od umowy przez podróżnego

1. Podróżny może odstąpić w każdym czasie od Umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Podróżny zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, w siedzibie PTTK. 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
się następująco:
a) rezygnacja w czasie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 100 zł,
b) rezygnacja od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20% wartości imprezy
turystycznej,
c) rezygnacja od 30 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 30% wartości imprezy
turystycznej,
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d) rezygnacja od 20 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% wartości imprezy
turystycznej,
e) rezygnacja od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 70% wartości imprezy
turystycznej,
f ) rezygnacja od 7 do 4 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy - 80% wartości imprezy
turystycznej,
g) rezygnacja na 3 dni przed wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy - 95% wartości
imprezy turystycznej.
h) ponadto podróżny zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych
z rezerwacją, które zostały opłacone przez organizatora (np. bilety lotnicze, rezerwacje imienne, wizy, itp.)
4. Podróżny ponosi koszt opłaty za odstąpienie od Umowy
5. 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 niemożliwe
ze względu na brak wymaganych dokumentów. W przypadkach o których mowa,
Podróżny zobowiązany jest poinformować PTTK, że nie uczestniczy w imprezie turystycznej (telefonicznie lub mailowo).
6. 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 turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu
wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania
lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
7. PTTK w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty pomniejszonej o stosowną opłatę za odstąpienie od Umowy na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji
zobowiązującej Podróżnego do zapłacenia opłaty za odstąpienie od Umowy, zobowiązany on jest do dokonania takiej zapłaty w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy.
8. Do Podróżnego, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się
przepisy art. 47 ust 7 Ustawy.
9. Podróżny zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie turystycznej oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na imprezę turystyczną.
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.

d) 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.
e) Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania” Pełna
informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.
f ) 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.
g) W przypadku konieczności likwidacji szkody Podróżny wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej
oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.
h) 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, wyczynowych oraz
wysokiego ryzyka.
i) 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.
j) 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.
k) PTTK oświadcza, iż posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe w formie
gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 209146 wydanej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, oraz że zgodnie
z Ustawą odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej
pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych
przez Podróżnych za imprezę turystyczną.

VIII. Obowiązek udzielenia pordróżnemu pomocy

1. W przypadku gdy Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem
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 Podróżnemu stosownej pomocy, zgodnie z zapisami art. 52 ustawy.
2. 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. Uprawnienie nie
wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.
3. 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.

VI. Przeniesienie uprawnień z umowy na inną osobę

1. Podróżny może bez zgody PTTK przenieść na osobę spełniającą warunki uczestnictwa 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 turystycznej
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 Podróżnemu. 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 uprawnienia odpowiadają solidarnie.

VIII. Odpowiedzialność PTTK

1. PTTK ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług turystycznych objętych Umową o udział w imprezie turystycznej.
2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana przez PTTK zgodnie
z Umową, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy.
3. Podróżny ma obowiązek powiadomić PTTK, w miarę możliwości w trakcie trwania
imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu
niezgodności usługi turystycznej z zawarta Umową.
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych usług turystycznych przez
PTTK z Umową, Podróżnemu przysługują uprawnienia określone w art. 50 Ustawy.
Zakres odpowiedzialności PTTK określają przepisy art. 50 Ustawy.
4. Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji określa art. 53 Ustawy.

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 postanowieniami
objęty jest ubezpieczeniem w zakresie:
a) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
do kwoty 12 000 zł; nr umowy ubezpieczenia 205455 z dnia 01.12.2015 r.
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 - podlimit 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. Ubezpieczenie jest
rozszerzone o posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych; nr umowy ubezpieczenia 201173 z dnia 01.10.2012 r.
b) 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, zatwierdzonych 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 ubezpieczeniowym, 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.
c) 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 Rzeczypospolitej 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 IMPREZY 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.

IX. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Podróżnego w trakcie trwania imprezy turystycznej wadliwego wykonywania przez PTTK Umowy, zobowiązany on jest do niezwłocznego poinformowania o powyższym fakcie PTTK lub jego przedstawiciela (rezydenta,
pilota) w miejscu trwania imprezy turystycznej.
2. Podróżny ma prawo do złożenia skargi. Skarga winna zostać złożona niezwłocznie
w celu zapobieżenia szkodom oraz pilnego podjęcia przez PTTK interwencji i wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
3. Skarga winna być dostarczona przez Podróżnego do siedziby PTTK na trwałym
nośniku i zawierać, co najmniej dane Podróżującego umożliwiającego jego identyfikację, dane umożliwiające identyfikację imprezy turystycznej w której uczestniczył
Podróżny, wskazanie niezgodności i przedmiotu skargi, a także określenie żądań jakich domaga się Podróżny.
4. PTTK rozpatruje skargi Podróżnych w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia do
siedziby biura.

X. Postanowienia ogólne

1. Podróżnemu przysługuje prawo do zapoznania się z Ustawą o której mowa w niniejszych ogólnych warunkach w siedzibie PTTK oraz na stronie internetowej www.
pttkrzeszow.pl
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy o której mowa
w niniejszych ogólnych warunkach.
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Bezpiecznie przez świat!
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie.
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