Łódź i baseny tropikalne SUNTAGO
I dzień
Wyjazd godzina 7.00, przejazd o do Łodzi, zwiedzanie miasta :
Interaktywne muzeum Włókiennictwa- historia przemysłowej Łodzi
Księży Młyn- zrewitalizowany kompleks fabryczna z XIX wieku .
Spacer po ulicy Piotrkowskiej z secesyjną zabudową, pałacykami fabrykantów,
eklektycznymi kamienicami, muralami

Muzeum Miasta Łodzi- pałac Poznańskiego z bogatymi wnętrzami fabrykanckimi,
salonikami, ogrodem
Czas wolny w Manufakturze- największe centrum handlowe w Polsce w dawnym
kompleksie fabrycznym Izraela Poznańskiego
Przejazd do hotelu, obiadokolacja bankietowa
II dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do parku wodnego SUNTAGO z tropikalną
roślinnością, z 32 podgrzewanymi basenami, rozbudowaną strefa relaksu,

Obiad, wyjazd w drogę powrotną
Świadczenia
1 nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja bankietowa , 1 obiad , bilety wstępu w Łodzi,
bilet do parku wodnego SUNTAGO we Wręczy,
Transport, ubezpieczenie, pilot, przewodnicy lokalni

Koszt- 430 zł

Poznajemy Beskid Żywiecki
I dzień
Wyjazd godzina 7.00, przejazd w kierunku Żywca
Rejs statkiem po jeziorze Żywieckim z panoramą Beskidu Żywieckiego i okolic.
Wjazd kolejką na Górę Żar ( zbiornik wodny elektrowni- szczytowo pompowej,
obserwacja lotniarzy, punkty widokowe )

Przejazd do hotelu w okolicy Żywca, zakwaterowanie, obiadokolacja bankietowa
II dzień
Śniadanie, wykwaterowanie
Przejazd do Milówki, zwiedzanie skansenu w Milówce
Modlitwa w sanktuarium w Rychwałdzie , możliwość zakupu wyrobów zielarskich
Zwiedzanie Żywca : zespól pałacowo- parkowy, dawna rezydencja Habsburgów,
konkatedra, rynek z zabudowa przyrynkową
Obiad z degustacja piwa żywieckiego, wyjazd w drogę powrotna.
Świadczenia
1 nocleg ze śniadaniem, , obiadokolacja bankietowa, 1 obiad, bilety wstępu
Transport, ubezpieczenie, pilot, przewodnicy lokalni

Koszt- 340 zł

Odpoczynek w Sielpi
I dzień
Wyjazd godzina 8.00, przejazd do Oblęgorka, zwiedzanie muzeum Henryka
Sienkiewicza
Przejazd do Sielpi- malowniczo położona miejscowość , wypoczynek nad jeziorem,
bogata baza wypoczynkowa ( molo, las, jezioro, wypożyczalnie sprzętu wodnego,

Obiadokolacja bankietowa
II dzień
Śniadanie , wykwaterowanie
Pływanie na rowerach wodnych, spacery, odpoczynek
Obiad, przejazd do Końskich, zwiedzanie miasta
Wyjazd w drogę powrotna
Świadczenia
1 nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja bankietowa, 1 obiad, bilety wstępu
Transport, ubezpieczenie, plot, przewodnicy lokalni

Koszt – 330 zł

Łańcut - Tarnów – Zalipie
I dzień
Wyjazd godzina 7.00, przejazd w kierunku Zalipia
Zalipie – malowana wieś z domami ozdobionymi motywami kwiatowymi, pobyt w
zagrodzie Felicji Curyłowej , inicjatorki malowania obejść
Warsztaty plastyczne w Domu Malarek-samodzielne zdobienie przedmiotów
Przejazd do Tarnowa- zwiedzanie miasta- rynek , katedra, bima, miejsca związane z
Józefem Bemem, reprezentacyjny deptak z XIX zabudową, czas wolny
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja bankietowa

II dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Łańcuta
Zwiedzanie kompleksu pałacowo – parkowego ( reprezentacyjne wnętrza pałacowe,
powozownia, stajnie, spacer po parku, rosarium )
Obiad, czas wolny na rynku
Wyjazd w drogę powrotna
Świadczenia- 1 nocleg, 1 śniadanie, obiadokolacja bankietowa, 1 obiad, bilety
wstępu
Transport, ubezpieczenie, pilot, przewodnicy lokalni

Koszt- 430 zł

Pieskowa Skała i okolice
Wyjazd godzina 8.00, przejazd w kierunku Rabsztyna
Zwiedzanie ruin zamku w Rabsztynie, jednego z zamków położonego na Szlaku
Orlich Gniazd.

Przejazd do Pieskowej Skały- XVI odbudowanej renesansowej rezydencji położonej
na terenie parku krajobrazowego , zwanej „Małym Wawelem”, prezentującej zbiory
sztuki i malarstwa od średniowiecza aż do XIX w.

Zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej – jednej z ciekawszych jaskiń położonej na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego
Pobyt w Olkuszu- miasto gwarków - zrewitalizowany rynek, kościół Św. Andrzeja,
artystyczne ekspozycje gwarków na rynku. Obiad, wyjazd w drogę powrotną
Świadczenia- obiad, bilety wstępu
Transport, ubezpieczenie, pilot, przewodnicy lokalni

Koszt- 150 zł

Atrakcje Kanału Gliwickiego

Wyjazd godzina 8.00, przejazd w kierunku Gliwic
Rejs statkiem po Kanale Gliwickim ( panorama jeziora Dzierżno, siedlisko
kormoranów, śluza Łabędy ) . Rejs ok 3 godzin

Przejazd do pałacu w Pławniowicach - pałac rodu Ballestremów z XIX w stylu
manieryzmu niderlandzkiego, wpisany do rejestru zabytków

Zwiedzanie pałacu i zabytkowego parku. Obecnie jest to ośrodek EdukacyjnoFormacyjny Diecezji Gliwickiej
Obiad, wyjazd w drogę powrotna.
Świadczenia- rejs po Kanale, bilety wstępu, obiad
Transport, ubezpieczenie, pilot, przewodnicy lokalni

Koszt – 130 zł

Poznajemy Park Śląski w Chorzowie
Wyjazd godzina 8.00, przejazd w kierunku Chorzowa
Pobyt na Stadionie Śląskim ( szatnie zawodników, arena główna, recepcja , loże,
trybuny ).
Największy w Polsce obiekt lekkoatletyczny, scena muzyczna, arena piłkarska .

Seans w Planetarium Śląskim – obiekt z lat 50 przebudowany w 2021 r – nowa
odsłona Planetarium, interaktywne wystawy astronomiczne, sejsmologiczne,
meteorologiczne )
Widokowy przejazd kolejką linową Elka z panoramą Parku Śląskiego
Przejazd w kierunku Nikiszowca - zwiedzanie dawnego osiedla robotniczego
wybudowanego dla górników w 1907 , zachowanego w prawie niezmienionej postaci
( kamienice, plac Wyzwolenia, kościół Św. Anny, sklepiki , restauracje )

Obiad, wyjazd w drogę powrotną
Świadczenia, - bilety wstępu, obiad
Transport, ubezpieczenie, pilot , przewodnicy lokalni

Koszt- 150 zł

Wypoczynek w Chorwacji- wrzesień 2022
1. Wyjazd w godzinach nocnych, przejazd na Chorwację do Karlobagukameralnej miejscowości położonej nad samym morzem, u podnóża masywu
górskiego Velebit. Przyjazd w godzinach południowych, zakwaterowanie,
obiadokolacja , nocleg.

2. Dzień drugi- śniadanie, odpoczynek, zapoznanie się z miejscowością ( port,
centrum, kościół Św. Józefa, punkty widokowe, wzgórze Gospić, ) Plażowanie,
obiadokolacja , nocleg
3. Dzień trzeci- śniadanie, wycieczka do Zadaru-średniowieczne miasto z
rzymskim rynkiem, fortyfikacjami, rotundą Św. Donata, spacer po zabytkowej
części miasta , powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

4. Dzień czwarty- śniadanie, odpoczynek, plażowanie,obiadokolacja, nocleg
5. Dzień piąty- śniadanie, wycieczka do Parku Narodowego Plitwickie Jeziorapark z 16 turkusowymi jeziorami, wodospadami, kaskadami, przejście jedną z
wybranych tras. Park wpisany na listę UNESCO. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg
6. Dzień szósty- śniadanie, dla chętnych kilkugodzinna wycieczka statkiem na
wyspę Pag, piątą co wielkości wyspę Chorwacji. Miasteczko Pag z urokliwą

architekturą, wyrobami z koronek, owczymi serami, winem, leczniczą solą
morską. Obiadokolacja , nocleg

7. Dzień siódmy- śniadanie, odpoczynek, plażowanie, obiadokolacja, nocleg
8. Dzień 8- śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną , przyjazd do
Polski w godzinach późnocnych.

Świadczenia- 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji z napojami ( wino, piwo, soki )
Transport, ubezpieczenie, opieka pilota , opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Wycieczka do Zadaru i Plitwic , rejs na wyspę Pag– bilety wstępu płatne we własnym
zakresie ( Plitwice ok 150 zł, rejs ok 100 zł )

Koszt- powyżej 40 osób płacących- 1 690 zł
Koszt - 35 – 40 osób płacących

- 1 740 zł

Koszt- 30- 35 osób płacących

- 1 790 zł

